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ABSTRAK 

 

Akhak merupakan salah satu dari pilar ajaran islam yang memiliki 

kedudukan yang sangat penting. Pendidikan akhlak memiliki kedudukan yang 

sangat penting bagi anak didik atau siswa. Karena hanya dengan pendidikan 

akhlaklah anak peserta didik dapat dibimbing dan dibina secara terarah dan efektif 

tentang hal-hal yang baik.  kepala sekolah dan guru Pendidikan Agama Islam 

merupakan dua komponen utama pada lembaga sekolah dalam setiap upaya 

peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu tugas guru pendidikan agama islam 

dilingkungan sekolah adalah mendidik anak agar berbudi pekerti atau berakhlak 

mulia. Pembinaan akhlak peserta didik harus diupayakan secara maksimal agar 

benar-benar memiliki pengaruh dalam jiwa anak didik secara mendalam, sehingga 

dengan akhlak dapat mewujudkan kualitas keislaman dan keimanan peserta didik 

itu sendiri. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : upaya pembinaan akhlak yang 

telah dilakukan oleh kepala sekolah dan guru pendidikan agama islam SDN 

Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung dan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya upaya kepala sekolah guru 

pendidikan agama islam dalam membina akhlak peserta didik SDN Kangkung 

kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan tehnik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, interviu, dan dokumentasi. 

Dengan metode tersebut penulis dapat memperoleh data-data yang kongkrit, yang 

sesuai dengan kebutuhan. Analisis data dilakukan sejak awal kemudian 

dikembangkan selama proses pengumpulan data sampai proses penyusunan 

laropan akhir. Metode analisis yang digunakan yaitu metode alur yang terdiri atas 

tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). 

Adapun hasil dari penelitian sebagai berikut : Upaya-upaya kepala sekolah dan 

guru pendidikan agama islam dalam membina akhlak peserta didik SDN 

Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung diantaranya yaitu dengan :  

Memberikan pemahaman dan pengertian tentang akhlak yang baik dan 

menunjukan yang buruk  kepada peserta didik, Memberikan anjuran untuk 

melakukan akhlak yang baik dan melarang untuk melakukan akhlak yang buruk, 

Menasihati peserta didik agar tidak terjerumus pada akhlak yang buruk, 

Memberikan hukuman kepada peserta didik yang berakhlak buruk dan 

memberikan pujian kepada peserta didik yang berakhlak baik, Mengawasi 

perilaku peserta didik, Memberikan tauladan yang baik dalam kehidupan sehari-

hari.  
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MOTTO 

 

 َواَْ ْكَملُْ اْلُمؤْْ ِمنِْينَْ إِْيْمانًاأَْحَسنًُهُهمْْ ُخلُقًا

 
‘’Dan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah  

mereka yang paling baik akhlaknya’’. 

(HR.Ahmad) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Pendidikan merupakan sarana untuk menuju kepada 

pertumbuhan dan pengembangan bangsa, hal ini sesuai dengan semangat Undang-

Undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yaitu: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya  potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha 

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

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
1
 

Tujuan tersebut merupakan tujuan ideal yang memerlukan langkah tepat 

dalam mewujudkannya, sehingga manusia Indonesia benar-benar memiliki 

kemampuan baik secara religius, sosial maupun ekonomi sehingga tercipta 

kesejahteraan hidup lahir dan batin. Membentuk manusia yang beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia tidak akan 

terealisasi kecuali melalui pendidikan agama islam, karena tujuan pendidikan 

                                                           
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 

20 Tahun 2003, Jakarta: 2003, hlm 11 
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Islam itu sendiri adalah untuk ” meningkatkan keimanan, pemahaman, 

penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang agama islam, sehingga 

menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta 

berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara”.
2
  

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional tersebut, pendidikan agama 

islam juga mempunyai tujuan yang sama, hal ini dapat dilihat dalam firman Allah 

SWT dalam surah Ali Imron ayat 102, yaitu: 

                          ٰيأَي َُّها الَّذيَن ءاَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُقاتِِه َوال ََتوُتنَّ ِإاّل َوأَنُتم ُمسِلموَن 

        Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT 

sebenar-benar takwa kepada-nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan 

dalam keadaan beragama islam”.
3
 

Tujuan pendidikan agama Islam menurut Mahmud Yunus adalah sebagai 

berikut:” mendidik manusia supaya menjadi seorang muslim sejati, beriman 

teguh, beramal sholeh dan berakhlak mulia sehingga ia menjadi salah seorang 

anggota masyarakat yang sanggup berdiri diatas kaki sendiri, mengabdi kepada 

Allah SWT dan berbakti kepada bangsa dan tanah airnya bahkan sesama umat 

manusia”.
4
 

 Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diperjelas bahwa tujuan 

pendidikan islam adalah membentuk dan membina akhlak manusia kearah 

                                                           
2
 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam,Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam Di Sekolah, Remaja Rosda Karya, Hlm. 78 
3
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Diponegoro, Bandung: hlm.63  

4
 Mahmud Yunus, Metode khusus Pendidikan Agama Islam, Hidayah, jakarta: 1983, 

Hal.13 
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moralitas atau budi pekerti yang luhur kaitannya sebagai hamba Allah SWT, 

maupun terhadap sesama manusia (lingkungan). 

 Tujuan pendidikan agama islam diatas tidak akan tercapai manakala 

peranan atau tugas pendidik (kepala sekolah dan guru agama islam) dalam proses 

pendidikan tidak berjalan secara maksimal. Peran tersebut yaitu seperti yang 

disyariatkan dalam firman Allah SWT yaitu: 

َهْونَ  ْلُمْنَكرَِعنِ  َوأُولَِئكَ  ا ُهمُ  اْلُمْفِلُحونَ                             ْْيِِإَل  َويَْأُمُرونَ  ا بِاْلَمْعُروفِ  َويَ ن ْ  َوْلَتُكنْ  ِمْنُكمْ  أُمَّة   يَْدُعونَ  ْلَْ

Artinya: dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari yang munkar, 

merekalah orang-orang yang beruntung.(QS. Ali Imron : 104).”
5
 

 Ayat diatas memerintahkan kepada umat manusia agar ada sebagian orang 

yang  dengan kemampuannya melaksanakan misi keagamaan yakni menyeru 

kepada kebajikan atau menyeru kepada yang ma’ruf serta mencegah dari 

perbuatan yang munkar. Orang yang secara khusus bertugas dalam bidang 

pendidikan agama islam dilingkungan sekolah adalah kepala sekolah dan guru 

pendidikan agama islam. 

Berkaitan dengan uraian diatas, kepala sekolah dan guru Pendidikan 

Agama Islam merupakan dua komponen utama pada lembaga sekolah dalam 

setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin 

                                                           
5
 Departemen Agama RI, Lock Cit, Hlm. 63  
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(leader) dan pengambilan kebijakan merupakan kunci utama peningkatan kualitas 

pendidikan disekolahnya. 

 Kepala sekolah sebagai penggerak perubahan mempunyai peran aktif 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga harus memiliki kemampuan 

sebagai leader. Kepemimpinan kepala sekolah yang baik adalah mampu 

mengelola semua sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, 

baik dari sisi pembelajaran maupun pengembangan sumberdaya manusia.
6
 

 Prey katz menggambarkan bahwa peranan guru sebagai kommunikator, 

sahabat yang dapat memberikan nasihat-nasihat, motivator sebagai pemberi 

inspirasi dan dorongan, pembimbing dalam mengembangkan sikap dan tingkah 

laku serta nilai-nilai, orang yang menguasai bahan yang diajarkan.
7
 

 Guru sebagai pendidik menjadi teladan bagi peserta didik, baik disekolah 

maupun diluar sekolah. Seorang pendidik mengajarkan ilmu pengetahuan yang 

tidak hanya bersifat tahu tetapi juga paham pada apa yang sedang dipelajari. 

 Salah satu tugas guru pendidikan agama islam dilingkungan sekolah 

adalah mendidik anak agar berbudi pekerti atau berakhlak mulia.
8
 Pembinaan 

akhlak peserta didik harus diupayakan secara maksimal agar benar-benar memiliki 

pengaruh dalam jiwa anak didik secara mendalam, sehingga dengan akhlak dapat 

                                                           
6
 Subagio Atmodiwiryo, Manajemen Pendidikan Indonesia, Ardadizya jaya, Jakarta, 2005 

Hlm. 162 
7
 Sardiman A.M, Interaksi dan motivasi Belajar Mengajar,Raja GrafindoPersada,Jakarta, 

2012: hlm.143 
8
 Zainal Abidin Ahmad, Memperkembangkan dan Mempertahankan Pendidikan Islam, 

Bulan Bintang, Jakarta: 1994, Hlm.34 
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mewujudkan kualitas keislaman dan keimanan peserta didik itu sendiri. Hal ini 

sejalan dengan sabda rosulullah saw bahwa: 

 الُمؤِمِنينًَ إيَماناً  أْحَسنُ ُهمًْ ُخُلقاً      

  أْكَملًُ

Artinya: “Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang 

paling baik diantara mereka akhlaknya.” (HR Tirmidzi) 

Akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti : perangai, sikap, tingkah 

laku, watak, budi pekerti.
9
  

Menurut Imam gazali, akhlak adalah keadaan yang bersifat batin dimana 

dari sana lahir perbuatan dengan mudah tanpa dipikir dan tanpa dihitung 

resikonya ( al- khuluqu haiatun rasikhotun tashduru „anha al-afal bi suhulatin wa 

yusrin min ghoiri hajatin act fikrin wa ruwiyyatin ).
10

 

Akhlak merupakan perbuatan yang tercermin dari sikap perbuatan dan 

menjadi tolak ukur bagi keimanan seseorang. Oleh sebab itu dalam kehidupan 

sehari-hari akhlak atau budi pekerti merupakan aspek yang sangat penting bagi 

manusia baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat.
11

 

                                                           
9
 Mohammad Daud Ali dan habibah daud, Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia,  Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm. 34 
10

 Veithzal Rivai dkk, Pemimpin dan kepemimpinan dalam  Organisasi, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2013 Hlm. 279 
11

 Departemen Agama RI, Bimbingan Akhlak Untuk Siswa SMPT, Dirjen Pembinaan 

Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: 1986, Hlm.1 
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 Akhlak menurut ajaran islam terdiri dari akhlak mahmudah dan akhlak 

mazmumah. Akhlak mahmudah adalah segala tingkah laku yang terpuji (yang 

baik). Tingkah laku atau sifat-sifat terpuji ini seperti berkata baik, sabar, disiplin, 

penyantun dan lain sebagainya. Sedangkan akhlak mazmumah merupakan 

kebalikan dari akhlak mahmudah yaitu tingkah laku tercela seperti takabur, 

ceroboh, curang, serakah, pemarah, dan lain sebagainya.
12

 

 Berakhlak yang baik juga dibutuhkan ilmu pengetahuan tentang akhlak 

yang baik menurut islamiyah. Dalam islam umatnya berpegang pada Al-Quran 

dan Al-Hadits yang memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang akhlak 

yang baik. Tugas seorang guru pendidikan agama islam adalah menjelaskan 

kepada anak didiknya tentang pengetahuan akhlak yang diterapkan langsung 

dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mempelajari adab menurut ajaran islam. 

Misalnya adab bergaul sesama, adab beribadah kepada Allah SWT, adab hidup di 

bumi Allah SWT yaitu adab memperlakukan bumi dengan baik. 

 Pembinaan akhlak kepada peserta didik harus diberikan secara kontinyu 

agar mereka dapat meneladani akhlak yang mulia yaitu akhlak yang dicontohkan 

Rasulullah SAW serta mampu menjauhi sifat-sifat yang buruk yang harus 

dihindarkan oleh anak, dan guru pendidikan agama islam harus mampu 

membimbing akhlak anak agar mereka dapat istiqomah dalam mempergunakan 

akhlah yang baik, hal ini sesuai dengan hadits nabi yaitu: 

 إمنا بعثت ألَتم مكارم األخالق                        
                                                           

12
 Hamzah Ya’cub, Etika Islam Pembinaan khlakul Karimah, Diponegoro, Bandung: 

1991 Hlm. 95 
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Artinya : Aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq”
13

 

Dalam upaya pembinaan akhlak peserta didik, yang perlu dilakukan adalah 

memerikan pengetahuan agama dan pembinaan akhlak dengan cara: melalui 

pemahaman dan pengertian, melalui anjuran dan himbauan, latihan pembiasaan 

serta mengulang-ulang. 
14

  

Pembiasaan dan pengawasan dalam lingkungan sekolah perlu diberikan 

kepada guru agama islam. Sebab, dengan pembiasaan dan pengawasan itu peserta 

didik akan dapat terlatih dengan berbagai kebaikan dan meninggalkan keburukan. 

Upaya atau tugas guru pendidikan agama islam dalam membina akhlak 

siswa disekolah adalah melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh 

orang tuanya di lingkungan keluarga. Upaya atau tugas yang harus dilaksanakan 

oleh guru pendidikan agama islam dilingkungan sekolah yaitu dengan cara 

memupuk akhlak yang baik dan memberikan pengertian-pengertian tentang 

akhlak menurut ajaran agama islam. Zakiyah Daradzat berpendapat bahwa: 

Pembinaan moral/agama harus dimulai sejak anak lahir, oleh ibu 

bapaknya. Karena setiap pengalaman yang dilalui anak, baik melalui 

pendengaran, penglihatan perlakuan, pembinaan dan sebagainya akan menjadi 

bagian dan pribadinya yang akan bertumbuh nanti. 

                                                           
13

 Imam Bukhori, Shahih bukhori, juz 3, penerjemah H. Hammidi, dkk., Juz II, widjaya, 

jakarta: 1992, hlm.255 
14

 M. Ali Quthb, Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam, Diponegoro, Bandumg, 

1983, hlm. 79 
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Apa yang telah tertanam dirumah itu, harus dilanjutkan disekolah, dimana 

pembinaan diteruskan dan pengertian sedikit demi sedikit diberikan sesuai dengan 

pertumbuhan yang dilaluinya, artinya kebiasaan-kebiasaan hidup sesuai dengan 

ajaran agama yang ditanamkan oleh ibu bapak di rumah harus dipupuk oleh guru 

di sekolah dan ditambahi dengan pengertian-pengertian tentang moral agama.
15

 

Di samping memupuk dan memberi pengertian tentang akhlak kepada 

siswa, guru pendidikan agama islam juga melaksanakan upaya untuk membina 

akhlak para siswa dengan cara memberikan suri tauladan yang baik dalam 

kehidupan sehari-hari. Zakiyah Daradzat berpendapat bahwa: 

Guru-guru dan sekolah pada umumnya hendaknya dapat pula secar 

sungguh-sungguh membantu pembinaan mental sianak. Janganlah guru bertindak 

sebagai pengajar saja, tetapi hendaklah sebagai pendidik dan sekaligus sebagai 

konsultan anak didik. Karena pembinaan kepribadian anak-anak juga terjadi 

melalui pengalaman disekolah, mak hendaknya setiap guru dapatmenjadi 

contohyang baik bagi anak didik dan berusaha membentuk kepribadian mental 

anak.
16

 

Zainal Abidin mengemukakan bahwa indikator pembinaan guru 

pendidikan agama islam dalam membina akhlak siswa dilingkungan sekolah yaitu 

“mengajarkan akhlak yang baik dan menunjukan yang buruk, menyuruh anak 

berkhlak yang baik, menunjukan hikmah yang baik, menasihati agar anak tidak 

                                                           
15

 Zakiyah Daradzat, Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Moral, Bulan Bintang, 

Jakarta, 1982, Hlm. 70-71 
16

 Zakiyah Daradzat, Pembinaan Remaja, Bulan Bintang, jakarta, 1976, Hlm. 48 
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terjerumus pada akhlak yang buruk, menghukum anak yang yang berakhlak 

buruk, memberikan pujian jika anak berakhlak yang baik, mengawasi perilaku 

anak sehari-hari, serta memberikan tauladan yang baik dalam kehidupan sehari-

hari”.
17

 

  Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan  

bahwa upaya pembinaan akhlak pada peserta didik yaitu dengan cara: 

1. Memberikan pemahaman dan pengertian tentang akhlak yang baik dan 

menunjukan yang buruk  kepada peserta didik 

2. Memberikan anjuran untuk melakukan akhlak yang baik dan melarang untuk 

melakukan akhlak yang buruk 

3. Menasihati peserta didik agar tidak terjerumus pada akhlak yang buruk. 

4. Memberikan hukuman kepada peserta didik yang berakhlak buruk dan 

memberikan pujian kepada peserta didik yang berakhlak baik. 

5. Mengawasi perilaku peserta didik. 

6. Memberikan tauladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

Tolak ukur keberhasilan upaya guru pendidikan agama islam dalam 

membina akhlak siswa yaitu siswa berbudi pekerti luhur, yang meliputi: 

1. Siswa suka bertutur bahasa dan berbuat baik terhadap orang lain (keluarga, 

tetangga, teman dan sebagainya) 

2. Siswa suka berbakti terhadap ibu bapak ( mendoakan, membantu, 

menghormati, menjaga nama baik dan sebagainya) 
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Bulan Bintang, Jakarta, 1994, hlm. 34 
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3. Siswa suka bersih dan kebersihan (badan, pakaian, tempat ibadah, tempat 

tinggal atau lingkungan dan sebagainya). 

4. Siswa suka memelihara lingkungan hidup (tumbuh-tumbuhan, hewan dan 

benda lainnya) 

5. Siswa mematuhi peraturan yang berlaku (lalu lintas, tata tertib sekolah, 

lingkungan dan sebagainya) 

6. Siswa suka melakukan kalimat-kalimat toyyibah sesuai dengan 

penggunaannya (bekerja, makan, minum, menerima nikmat, mendapat 

musibah dan sebagainya) 

7. Siwa suka melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupan 

sehari-hari dilingkungannya (bertemu, menerima tamu, berpakaian, 

kesederhanaan dan sebagainya) 

8. Siswa menghormati identitas kebangsaan Bangsa dan Negara RI (bendera, 

lambang, lagu kebangsaan dan bahasa).
18

 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa dengan upaya atau tugas 

utama yang dilakukan oleh guru pendidikan agama islam dalam membina akhlak 

siswa dilingkungan sekolah secara efektif dan maksimal, maka dapat berhasil 

menciptakan siswa yang berakhlak baik dalam kehidupan sehari-hari.  

Berdasarkan data hasil pra survei yang di dapat penulis dari kepala SDN 

Kangkung kecamatan bumi waras Bandar Lampung mengenai pembinaan akhlak 
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Pembinaan Kelembagaan Agam Islam, Jakarta, 1996/1997, Hlm. 7 



21 
 

terhadap peserta didik SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung 

yaitu: 

Proses belajar mengajar pendidikan agama islam pada SDN Kangkung 

berjalan cukup baik. Kami telah melakukan banyak upaya untuk pembinaan 

akhlak kepada peserta didik. Diantaranya dengan membuat program-program 

untuk mengembangkan kepribadian peserta didik melalui kegiatan-kegiatan 

keagamaan disekolah, seperti mengadakan peringatan-peringatan hari besar islam, 

solat berjamaah disekolah, mengadakan pesantren kilat di bulan ramadhan, 

tadarus alquran, kunjungan atau silaturahim antar sesama siswa untuk menambah 

jalinan erat persahabatan.
19

 

Kemudian kepala sekolah juga mengatakan bahwa beliau tidak bosan-

bosannya untuk terus mengingatkan dan mendukung kepada setiap guru dan 

khususnya guru pendidikan agam islam untuk terus melaksanakan program-

program yang ada dan selalu memberikan contoh keteladanan yang baik terhadap 

siswa supaya siswa meniru yang baik-baik. 

Selanjutnya dari hasil wawancara penulis dengan guru pendidikan agama 

islam dalam upayanya membina akhlak peserta didik dan cara pembinaan yang 

dilakukan, yang mengatakan bahwa : “Bentuk pembinaan akhlak yang kami 

lakukan adalah selalu mengarahkan kepada peserta didik agar berakhlak yang baik 

seperti memberikan suri tauladan (contoh yang baik), menasihati peserta didik 

yang berbuat tidak baik, mengajak peserta didik untuk solat berjamaah, serta 

                                                           
19

 Rosmiati Karim, Kepala  SDN I Kangkung Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung, 
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mengarahkan peserta didik untuk dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk 

melakukan aktifitas yang bermanfaat, seperti membaca buku di perpustakaan dan 

lain-lain”.
20

 

Berdasarkan uraian diatas penulis melihat bagaimana upaya kepala 

sekolah dan guru pendidikan agama islam yang selalu memberikan pendidikan 

akhlak dan mengarahkan siswanya kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran 

islam dengan harapan siswa akan lebih termotivasi untuk berakhlak baik. Bentuk-

bentuk pelanggaran akhlak pesrta didik yang penulis dapat dari pra survey yaitu : 

 

Tabel I 

kondisi pelanggaran akhlak  peserta didik kelas III, IV dan V 

SDN Kangkung Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2016 / 2017 

Sumber : Dokumentasi SDN Kangkung Kecamatan Bumi waras Bandar Lampung  

TP. 2016 / 2017 

 

                                                           
20

 Halimah, Guru Pendidikan Agama Islam SDN I Kangkung Kecamatan Bumi Waras 

Bandar Lampung, Wawancara, Bandar Lampung, 27 Juli 2016 

NO Kel

as 

Jumlah 

siswa 

TMS MS BK MSS MKK MPT 

L P L P L P L P L P L P 

3 III 21 3 2 3 - 3 - 4 3 3 - 2 1 

4 IV 20 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 

5 V 21 1 1 2 1 1 - 1 1 1 1 - - 

Jumlah 62 6 4 7 2 6 1 7 7 7 2 3 2 

Total 

(%) 

 9% 6% 11% 3

% 

9

% 

2% 11

% 

11

% 

11

% 

3

% 

5

% 

3% 
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Keterangan: 

- TMS  : Tidak Memakai Seragam Lengkap 

- MS  : Membolos sekolah 

- BK  : Berkelahi 

- MSS  : Membuang sampah sembarngan 

- MKK  : Membuat kegaduhan dikelas 

- MPT  : Mencuri peralatan tulis 

Berdasarkan  tabel diatas, terlihat jelas bahwa peserta didik di SDN 

Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung belum sepenuhnya mencapai 

taraf yang baik. Hal tersebut dapat terlihat dari masih banyaknya  peserta didik 

yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan sekolah, seperti : 

membolos, berkelahi, membuat kegaduhan dikelas, tidak membung sampah 

sembarangan, tidak memakai seragam lengkap dan lain-lain. 

 Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhi, seperti : faktor lingkungan tempat tinggal,  pengaruh  pergaulan 

dengan teman, dan lain-lain. Kondisi inilah yang memotivasi penulis untuk 

membahas lebih dalam dengan mengadakan penelitian dan mengkaji terhadap 

tema tersebut dan dituangkan dalam tesis yang berjudul” Upaya Kepala Sekolah  

Dan  Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Akhlak Peserta Didik SDN 

Kangkung Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung”.  
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B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah yang dapat di 

identifikasi antara lain sebagau berikut: 

a. Kepala sekolah dan guru pendidikan agama islam sudah melakukan 

pembinaan akhlak dengan baik namun masih banyak peserta didik yang 

melakukan pelanggaran-pelanggaran akhlak 

b. Kegiatan pembinaan akhlak belum berjalan secara optimal 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan penulisan, maka 

penulis hanya membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu “ upaya kepala 

sekolah dan guru pendidikan agama islam dalam membina akhlak siswa SDN 

Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar lampung. 

C.  Rumusan Masalah 

Menurut Suryabrata, yang dimaksud masalah adalah “adanya kesenjangan 

antara dassolen (yang seharusnya) dan dassein ( kenyataan yang terjadi), 

daperbedaan yang seharusnya dan apa yng da dalam kenyataan, antara harapan 

dan kenytaan yang sebenarnya.”
21
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Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk 

memecahkannya, masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang 

pasti dilalui ( dengan jalan mengatasinya), apabila kita akan berjalan terus.”
22

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masalah adalah segala sesuatu 

yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dan perlu dicari jawabannya atau 

pemecahannya. 

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut : “ Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh kepala sekolah dan 

guru pendidikan agama islam dalam membina akhlak peserta didik SDN 

Kangkung Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung. 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui upaya pembinaan akhlak yang telah dilakukan oleh kepala 

sekolah dan guru pendidikan agama islam SDN Kangkung kecamatan Bumi 

Waras Bandar Lampung 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya upaya 

kepala sekolah guru pendidikan agama islam dalam membina akhlak peserta 

didik SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung 
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Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kontribusi pemikiran positif dalam 

meningkatkan upaya kepala sekolah dan guru pendidikan agama islam 

terhadap pembinaan akhlak peserta didik 

2. Sebagai informasi aktual yang berkaitan dengan berbagai macam upaya yang 

dilakukan kepala sekolah dan guru pendidikan agama islam dalam 

keteladanannya yang berdampak pada peserta didiknya. 

3. Untuk mendapatkan informasi yang positif yang dapat dijadikan teladan bagi 

penulis dan pembaca karya tulisnya. 

E. Kerangka pikir 

Kerangka pikir adalah konsep dasar yang memuat hubungan antar 

variabel. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Haris Mujiman kerangka pikir 

adalah konsep dasar yang memuat antara dua variael atau lebih dalam rangka 

memberikan jawaban terhadap masalah penelitian.
23

 

Dari pendapat diatas dapat dikemukakan bahwa kerangka pikir adalah 

suatu konsep atau alur pikir yang berisikan hubungn kausal antara variabel bebas 

dan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara dari 

permasalahan yang ada. 

Kepala sekolah dan guru pendidikan agama islam merupakan dua 

komponen utama pada lembaga sekolah dalam setiap upaya peningkatan kualitas 
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 Haris Mujiman, Pokok-Pokok Penelitian Ilmiah, Tarsito, Bandung: 1981, cet ke 6, 

hlm.31 
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pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin (leader) dan pengambilan 

kebijakan merupakan kunci utama peningkatan kualitas pendidikan disekolahnya. 

 Kepala sekolah sebagai penggerak perubahan mempunyai peran aktif 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga harus memiliki kemampuan 

sebagai leader. Kepemimpinan kepala sekolah yang baik adalah mampu 

mengelola semua sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, 

baik dari sisi pembelajaran maupun pengembangan sumberdaya manusia.
24

 

Guru merupakan salah satu unsur dibidang kependidikan harus berperan 

serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, 

sesuai dengan tuntutan masyarakat yng semakin berkembang. Guru tidak semata-

mata sebagai “pengajar” yang melakukan transfer of knowledge, tetapi juga 

sebagai “pendidik” yang melakukan transfer of values dan sekaligus sebagai 

pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar.
25

 

  Tugas seorang guru pendidikan agama islam adalah menjelaskan kepada 

anak didiknya tentang pengetahuan akhlak yang diterapkan langsung dalam 

kehidupan sehari-hari dengan cara mempelajari adab menurut ajaran islam. 

Misalnya adab bergaul sesama, adab beribadah kepada Allah SWT, adab hidup di 

bumi Allah SWT yaitu adab memperlakukan bumi dengan baik. 
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 Kata akhlak berasal dari kata “khuluq” yang artinya perangai, sikap, 

tingkah laku, watak, budi pekerti.
26

 

Akhlak merupakan perbuatan yang tercermin dari sikap, perbuatan dan 

menjadi tolak ukur keimanan seseorang.oleh sebab itu dalam kehidupan sehari-

hari akhlak atau budi pekerti merupakan aspek yang sangat penting bagi manusia 

baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat.
27

  

Pembinaan akhlak adalah proses perbuatan, tindakan, penanaman nilai-

nilai perilaku budi pekerti, perangai tingkah laku baik terhadap Allah SWT, 

sesama manusia, diri sendiri dan alam sekitar yang dilakukan secara berdaya guna 

dan berhasil guna untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

Upaya pembinaan akhlak pada peserta didik yaitu dengan cara: 

1. Memberikan pemahaman dan pengertian tentang akhlak yang baik dan 

menunjukan yang buruk  kepada peserta didik 

2. Memberikan anjuran untuk melakukan akhlak yang baik dan melarang untuk 

melakukan akhlak yang buruk 

3. Menasihati peserta didik agar tidak terjerumus pada akhlak yang buruk. 

4. Memberikan hukuman kepada peserta didik yang berakhlak buruk dan 

memberikan pujian kepada peserta didik yang berakhlak baik. 

5. Mengawasi perilaku peserta didik. 

6. Memberikan tauladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 
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Diagram kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

  

 

 

 

 

 

BAB II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akhlak 

(Hasil Proses) 

Ahlak berasal dari kata 

khuluq yang artinya 

perangai, sikap, tingkah 

laku, watak  dan budi 

pekerti. Akhlak ada 2 : 

1. akhlak mahmudah 

yaitu segala tingkah 

laku yang terpuji ( 

yang baik )  

a. disiplin 

b. penyantun 

c. ramah  

d. Sabar 

e. Kasih sayang 

f. Dan lain-lain 

2. Akhlak mazmumah 

yaitu tingkah laku 

yang tercela ( yang 

buruk) 

a. takabur 

b. curang 

c. ceroboh 

d. tidak disiplin 

e. lalai 

f. dan lain-lain 

 

Proses pembinaan akhlak 

pada siswa 

1. Dalam kelas 

a. Mengucapkan salam 

sebelum masuk / keluar 

kelas 

b. Membaca doa sebelum 

dan sesudah belajar 

c. Menghormati dan 

menghargai guru 

d. Menyayangi sesama 

teman 

e. Membiasakan 

bersalaman kepada guru 

ketika hendak keluar 

kelas 

2. Diluar kelas 

a. Membuang sampah 

ditempat sampah 

b. Solat zuhur berjamaah 

c. Bersalaman ketika 

bertemu dengan orang 

lain. 

d. Menjaga kerukunan 

terhadap sesama teman  

 

 

 

 

Upaya Kepala 

Sekolah dan Guru 

Pendidikan 

Agama Islam 

dalam membina 

akhlak 

 

1. Memberikan 

pemahaman 

dan pengertian 

2. Menganjuran 

dan meng 

himbau 

3. Menasihati 

4. Memberikan 

hukuman dan 

pujian 

5. mengawasi 

6. Memberi 

teladan 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kepala Sekolah 

1. Pengertian kepala sekolah 

Kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah.
28

 Kepala sekolah 

dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas 

untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, 

atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan 

murid yang menerima pelajaran.
29

 

Menurut Mulyasa (2007 : 24) pengertian kepala sekolah adalah salah satu 

komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan. Kepala sekolah adalah penanggung jawab atas penyelenggaraan 

pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan lainnya, 

pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana juga sebagai supervisor 

pada sekolah yang dipimpinnya.
30

 

Kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan yang mempunyai peranan 

sangat besar dalam mengembangkan mutu pendidikan disekolah. Dalam satuan 

pendidikan, kepala sekolah menduduki dua jabatan penting untuk bisa menjamin 

kelangsungan proses pendidikan. Sebagaimana yang telah digariskan oleh 

perundang-undangan. Pertama kepala sekolah adalah pengelola pendidikan 
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disekolah secara keseluruhan. Kedua kepala sekolah adalah pemimpin formal 

dalam pendidikan. 

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa kepala 

sekolah adalah seorang guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin 

suatu sekolah dan sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan. 

2. Tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah 

Kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen pendidikan secara 

micro, yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran disekolah. 

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 12 ayat 1 PP 28 Th. 1990 bahwa kepala 

sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan 

administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan 

pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
31

 

 Sedangkan menurut Dirawat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah 

dapat digolongkan kepada dua bidang, yaitu: 

a. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dibidang administrasi, dapat 

digolongkan menjadi enam bidang yaitu : Pengelolaan Pengajaran, pengelolaan 

kepegawaian, pengelolaan kemuridan, pengelolaan gedung dan halaman, 

pengelolaan keuangan, dan pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. 

b.  Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dibidang supervisi. Tugas ini antara 

lain : membimbing guru-guru agar memahami secara jelas tujuan-tujuan 
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pengajaran yang hendak dicapai dan hubungan antara aktivitas pengajaran 

dengan tujuan-tujuan, membimbing guru-guru agar mereka dapat memahami 

lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid dan lain-lain.
32

 

Agar kepala sekolah dapat mengelola sekolah secara professional, kepala 

sekolah dituntut memiliki serangkaian keahlian. Keahlian kepala sekolah menurut 

Permendiknas 13/2007 tentang standar kepala sekolah / madrasah adalah : 

1. Keahlian kepemimpinan 

Sebagai pemimpin, kepala sekolah harus mampu memimpin diri sendiri 

dan orang lain. Seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan biasanya memiliki 

mental yang teguh, memegang prinsip dan tidak mudah menyerah.  

2. Keahlian memdidik 

Idealnya, kepala sekolah berasal dari guru yang memiliki prestasi dan 

pengalaman pendidikan dan atau bekerja sebagai pengajar atau pendidik. 

3. Keahlian manajemen. 

Kepala sekolah ditutntut mampu berperan sebagai manajer, yaitu 

pengelola suatu program, aset, tenaga dan keuangan sekolah agar mampu 

mengantarkan pada target-targetkerja secara efektif. 

4. Keahlian administrasi 

Melalui administrasi yang baik, kepala sekolah mampu memonitor 

keberhasilan dan kegagalan, peningkatan atau penurunan kinerja, keuntungan dan 

kerugian. 
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5. Keahlian supervisi 

Sebagai manajer pelaksana, kepala sekolah harus mampu melakukan 

pengawasan atau kontrol melalui supervisi terhadap proses kerja dan hasil kerja 

bawahannya. 

6. Keahlian motivasi. 

Sebagai pemimpin, kepala sekolah harus menjadi pribadiyang 

motivatif. Kepala sekolah harus mampu berperan sebagai motivator, yang 

menyemangati dan membesarkan hati guru, pegawai, siswa, dan wali siswa 

agar bekerja dan mendukung tercapainya tujuan sekolah.
33

  

3. Kedudukan kepala Sekolah dalam pendidikan 

Kepala sekolah adalah tokoh sentral dalam peningkatan mutu pendidikan 

disekolah. Berhasil atau tidaknya sebuah lembaga pendidikan khususnya pada 

satuan pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki oleh 

kepala sekolah tersebut. Kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi disekolah, 

maka kepemimpinannya akan sangat mempengaruhi bahkan sangat menentukan 

kemajuan sekolah, sehingga kepemimpinan kepala sekolah perlu diberdayakan. 

Kepemimpinan diartikan sebagai satu kekuatan penting dalam rangka 

pengelolaan, oleh sebab itu kemampuan pemimpin secara efektif merupakan 

kunci untuk  menjadi seorang manajer yang baik. Esensi kepemimpinan adalah 
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kepengikutan ( Followership), kemauan orang lain atau bawahan untuk mengikuti 

keinginan pemimpin.
34

 

Kepala sekolah sebagai penggerak perubahan mempunyai peran aktif 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga harus memiliki kemampuan 

sebagai leader. Kepemimpinan kepala sekolah yang baik adalah mampu 

mengelola semua sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, 

baik dari sisi pembelajaran maupun pengembangan sumberdaya manusia.
35

 

 

B. Guru pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya profesinya ) 

mengajar.
36

 Adapun dalam kaitannya dengan pendidikan, guru adalah : seseorang 

yang memberikan pelajaran khusus kepada seseorang atau lebih. 
37

 

 Didalam Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru Bab I Pasal 

1 dijelaskan, bahwa guru adalah pendidik professional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini dijalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
38
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Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian husus 

sebagai seorang guru dalam mendidik anak didik, untu mengetahui tentang siapa 

guru itu, maka dalam hal itu perlu mengkaji tentang arti guru yang dikemukakan 

oleh pakar dan ahli pendidikan diantaranya: 

1. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah orang yang mendidik, maksudnya 

menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak yang ada pada anak agar 

mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai 

keseamatan dan ebahagiaan setinggi-tingginya.
39

 

2. Menurut E. Mulyasa guru adalah pendidik yang menjadi panutan, dan 

identifikasi bagi peran peserta didik dan lingkungannya.
40

 

3. Menurut Zakiya Srajat, guru adalah “ Pendidikan profesional, karenanya secara 

implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung 

jawab pendidikan yang dipikul dipundak para orang tua.
41

 

4. Menurut Ngainun Naim, guru adalah sosokyang telah rela mencurahkan 

sebagian waktunya untuk mengajar dan mendidik siswa.
42

 

 Guru dalam bahasan ini adalah orang yang menyampaikan dan 

memberikan pelajaran khusus kepada orang lain juga sebagai pendidik profesional 

yang mana dia dengan rela menerima perlimpahan dan memikul tanggung jawab 

pendidikan yang berada dipundak para orang tua. 
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 Sedangkan pendidikan agama islam adalah : Proses penyampaian 

informasi dalam rangka pembentukan insan yang beriman dan bertakwa agar 

manusia menyadari kedudukan, tugas, dan fungsinya didunia ini dengan selalu 

memelihara hubungannya dengan Allah, dirinya sendiri, masyarakat, dan alam 

sekitarnya serta bertanggung jawab kepada Tuhan yang maha esa, manusia ( 

termasuk dirinya sendiri) dan lingkungan hidupnya.
43

 

Pendidikan agama islam merupakan proses penyampaian informasi dalam 

rangka pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa sehingga dapat 

menyadari kedudukan, tugas dan fungsi hidup didunia dengan selalu memelihara 

hubungan vertikal dengan Allah SWT dan hubungan antar sesama manusia serta 

manusia dengan alam sekitarnya.
44

 

Dalam pengertian lain bahwa pendidikan agama islam adalah berupa 

bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari 

pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran 

agama islam yang telah diyakini secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran 

agama islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan 

kesejahteraan hidup didunia maupun di akhirat kelak.
45

 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa yang 

dimaksud dengan guru pendidikan agama islam adalah seseorang yang 

menyampaikan dan memberikan bimbingan serta asuhan terhadap anak didik, 

sehingga setelah selasai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan 
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mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakini secara totalitas serta 

ajaran agama Islam dijadikan sebagai pandangan hidup dalam rangka memperoleh 

keselamatan dan kesejahteraan hidup baik didunia maupun di akhirat kelak. 

 

2. Tugas dan Tanggung Jawab Guru Pendidikan Agama Islam 

a. Tugas guru 

Tugas guru pendidikan agama islam yaitu mengajar sekaligus mendidik 

yaitu berupa membimbing, memberikan petunjuk, keteladanan, bantuan, latihan, 

penerangan, pengertian, kebenaran, kejujuran, sikap dan sifat-sifat yang baik dan 

terpuji dan sebagainya.
46

 

 Tugas guru pendidikan agama islam adalah menyampaikan materi atau 

ilmu pengetahuan agama islam dan sekaligus memberikan bimbingan dan asuhan 

sehingga anak didik dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran 

agama islam secara totalitas dalam kehidupan sehari-hari.  

a. Tanggung jawab guru 

Tanggung jawab guru adalah mencerdaskan kehidupan anak didik. Pribadi 

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

seorang gurupun yang mengharapkan anak didiknya menjadi sampah masyarakat. 

Untuk itulah guru dengan dedikasi dan loyalitas berusaha membimbing dan 
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membina anak didik agar dimasa mendatang menjadi orang yang berguna bagi 

nusa dan bangsa.
47

 

Menurut Oemar Hamalik tanggung jawab guru adalah sebagai berikut: 

Guru harus menuntut murit-murid belajar, turut serta membina kurikulum 

sekolah, melakukan pembinaan terhadap diri siswa, memberikan bimbingan 

kepada murid, melakukan diagnosis atas kesulitan-kesulitan belajar dan 

mengadakan penilaian atas kemajuan belajar, menyelenggarakan penelitian, 

mengenal masyarakat dan ikut serta aktif, menghayati, mengamalkan dan 

mengamankan pancasila, turut serta membantu terciptanya kesatuan dan persatuan 

bangsa dan perdamaian dunia, turut menyukseskan pembangunan, tanggung 

jawab meningkatkan peranan profesional guru.
48

 

`Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab 

guru kepada siswa adalah disamping membantu anak didiknya dalam ilmu 

pengetahuan juga menanam budi pekerti, juga seorang guru agar nantinya menjadi 

anak yang berguna bagi dirinya, orang tua, masyarakat, agama dan bangsanya. 

b. Kedudukan Guru Pendidikan Agama Islam dalam pendidikan 

Dalam kegiatan proses belajar mengajar, guru merupakan salah satu sub 

sistem / bagian dan proses belajar mengajar tersebut. Dimana proses belajar 

mengajar sebagai suatu sistem sebagai berikut : siswa, guru, tujuan, materi, 

metode, media, dan evaluasi.
49
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 Berkenaan dengan kedudukan guru, yang diidentikkan dengan ulama, 

Athiyah Al- Abrasy dalam bukunya dasar-dasar pokok Pendidikan islam.
50

 

Mengutip beberapa hadis nabi yang menggambarkan tentang kedudukan guru 

yang sangat mulia antara lain: 

    إن اْلُعُلَماءُ   َوَرثَة ْاألَنِْبَيا  ِء،                                                                         

Artinya : Sesungguhnya para ulama (termasuk para guru) adalah pewaris pada 

nabi (Hr. Abu Daud dan turmudzi)                          

                                                                                       َيْستَ ْغِفُر لِْلَعاِلِِ َما ِف السََّمَواِت َواأْلَْرض

Artinya : “Seluruh isi langit dan bumi memintakan ampunan bagi para ahli ilmu 

“ ( HR. Ibnu Majah dan ibnu Hibban ) 

Demikian tingginya kedudukan guru, Al-Ghajali menyejajarkan guru 

dengan kedudukan nabi. Beliau mengatakan ; makhluk diatas bumi yang paling 

mulia adalah manusia yang paling utama adalah hatinya. Seorang guru sibuk 

menyempurnakan, memperbaiki, membersihkan dan mengajarkan ilmu agar dekat 

dengan Allah SWT. Maka mengajarkan ilmu merupakan ibadah dan merupakan 

pemenuhan tugas khalifah Allah. Bahkan merupakan tugas kekholifahan Allah 

yang utama. Sebab Allah telah membukakan untuk hati orang alim suatu 

pengetahuan, sifat yang paling istimewa. Ia bagaikan gudang bagi benda-benda 

yang paling berharga. Kemudian ia diberi izin untuk memberikan kepada orang 

yang membutuhkan. Maka derajat mana yang paling berharga / tinggi dari seorang 

hamba yang menjadi perantara antara Tuhan dengan makhluknya dalam 
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mendekatkan mereka dengan allah dan mengiringi mereka menuju surga tempat 

peristirahatan abadi.
51

 

Guru mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan dan 

pengembangan kepribadian peserta didik baik melalui perkataan, sikap maupun 

perbuatan. Dalam hal ini guru mempunyai pengaruh besar ( kedudukan yang 

sangat terhormat dan menentukan) bukan sekedar memberikan materi pelajaran, 

akan tetapi juga berperan bagaimana agar materi yang disampaikan itu dapat 

diterima siswa dengan mudah dan pada akhirnya tujuan pengajaran yang telah 

ditetapkan dapat tercapai. 

C. Pembinaan Akhlaq 

1. Pengertian pembinaan 

Pembinaan berasal dari kata”bina” yang mendapat awalan pe- dan akhiran 

an, yang berarti bangun / bangunan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, 

pembinaan berarti membina, memperbaharui atau memproses, perbuatan, cara 

membina, usaha, tindakan, dan tindakan yang dilakukan secara berdaya guna dan 

berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
52

 

2. Pengertian Akhlaq 

Kata akhlak berasal dari bahasa arab yaitu “Khuluq” yang artinya 

perangai,sikap, tingkah laku,watak, budi pekerti.
53

 perkataan ini bersumber dari 

kalimat yang tercantum dalam QS. Al_Qalam :4 
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 وَ  ِإنَّكَ  َلَعَلى ُخُلق   َعِظْيم                  

Artinya : “ dan sesungguhnya kamu benar-benar berbuat pekerti yang agung.
54

 

Menurut pengertian etimologi, sebagaimana dikemukakan oleh para ulama 

akhlak, diantaranya Nasrudin Toha memberi pengertian bahwa akhlak adalah 

Ilmu yang memberikan pengertian tentang baik dan buruk, ilmu yang mengatur 

pergaulan sesama mereka. Dan juga ilmu yang dapat menentukan tujuan yang 

terakhir dan seluruh usaha dan tujuan mereka.
55

 

Akhlak merupakan perbuatan yang tercermin dari sikap, perbuatan dan 

menjadi tolak ukur bagi keimanan seseorang. Oleh sebab itu dalam kehidupan 

sehari-hari akhlak atau budi pekerti merupakan aspek yang sangat penting bagi 

manusia baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat.
56

 

Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku 

tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali 

melakukan perbuatan baik, atau hanya sekali-kali saja. Seseorang dapat dikatakan 

berakhlak jika timbul dengan sendirinya didorong oleh motovasi dari dalam diri 

dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan yang sering diulang-ulang, sehingga 

terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat. Apabila perbuatan tersebut 

dilakukan dengan terpaksa bukanlah pencerminan dari akhlak.
57
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Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akhlak 

merupakan perbuatan yang tercermin dari sikap, perbuatan, perangai, tingkah 

laku,watak, budi pekerti dan menjadi tolakukur keimanan seseorang. 

3. Dasar, tujuan dan fungsi Akhlaq 

a. Dasar Akhlak 

Semua tindakan dan perbuatan manusia yang merasa dirinya terlibat oleh 

suatu peraturan yang harus ditaati tentunya mempunyai dasar dan tujuan. Begitu 

juga tentang akhlak yang merupakan cermin dari pada umat Islam yang sudah 

barang tentu mempunyai dasar. Dan dasar inilah yang harus dihayati dan 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya Tuntunan Akhlak, dasar akhlak itu 

adalah  adat kebiasaan yang berlaku didalam suatu masyarakat, maka untuk 

menentukan dan menilai baik dan buruknya adat kebiasaan itu, harus dinilai 

dengan norma-norma yang ada didalam Alquran dan Sunnah, kalau sesuai harus 

dipupuk dan dikembangkan sedangkan jika tidak sesuai harus ditinggalkan.
58

 

Adapun ayat Alquran yang menerangkan tentang akhlak adalah: 

 وَ  ِإنَّكَ  َلَعَلى ُخُلق   َعِظْيم     

Artinya : “ Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung “ 

(QS. Al-Qalam : 4)
59

 

 

                                                           
58

 M. Ali Hasan, Tuntunan Akhlak, Bulan bintang, jakarta: 1978 hlm 11 
59

 Departemen Agama RI, Alquran dan terjemahnya, Jum’natul Ali Art, Bandung, 2005 

hlm. 960 

 



43 
 

Sedangkan hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan dasar akhlak adalah 

sebagai berikut : 

 إمنا بعثت ألَتم مكارم ألخالق          

Artinya : “Dan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia 

Berdasarkan apa yang telah ditegaskan dalam Alquran dan hadits tersebut 

dijelaskan bahwa akhlak merupakan cerminan dari orang Islam yang telah di 

contohkan oleh Rosululloh SAW. oleh karena itu, orang Islam harus mencontoh 

akhlak rosululloh SAW sebagaimana ditegaskan dalam Alquran ( Q.S. Al- Ahzab 

:21) sebagai berikut: 

 َلَقدْ  َكانَ  َلُكمْ  ِِف  اَرُسولِ  للَّهِ  ُأْسَوة   َحَسَنة   ِلَمنْ  َكانَ  يَ ْرُجو اللَّهَ   َواْليَ ْومَ  اْْلِخرَ  َوذََكرَ  اللَّهَ  َكِثْيًا                      

Artinya : Sessungguhnya telah ada pada diri Rasululloh itu suri teladan yang baik 

bagimu yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan 

keselamatan dihari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. (Q.S. 

Al- Ahzab :21) 

Berdasarkan penjelasan ayat diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

pada diri Rosululloh itu telah ada suri teladan yang baik. Oleh karena itu kita 

sebagai umatnya harus dapat mencontoh akhlaknya. Sebab itulah sumber dari 

akhlak yang harus dihayati serta diamalkan dalam sertiap gerak langkah dalam 

terciptanya manusia yang berbudi luhur 

b. Tujuan Akhlak 
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Menurut Barmawie Umarie, tujuan akhlak adalah :”supaya dapat terbiasa 

melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji, serta menghindari yang buruk, jelek, 

hina dan tercela.
60

 

Sedangkan menurut M. Ali Hasan, tujuan akhlak adalah “ agar setiap 

orang berbudi pekerti (beakhlak), bertingkah laku ( tabiat), berperangai atau 

beradat istiadat yang baik, yang sesuai dengan ajaran Islam.
61

 

Sedangkan menurut Dr. Mahmud Yunus dalam bukunya pokok-pokok 

pendidikan dan pengajaran mengatakan : “tujuan pendidikan akhlak adalah 

membentuk putra dan putri yang berakhlak mulia, berbudi luhur, bercita-cita 

tinggi, berkemauan keras, beradab, sopan santun, baik tingkah lakunya, manis 

tutur katanya, jujur dalam segala perbuatannya, suci murni hatinya.
62

 

Dari beberapa pendapat diatas, jelaslah bahwa tujuan dari akhlak adalah 

agar setiap manusia bertingkah laku dan bersikap yang baik serta terpuji, baik 

lahir maupun batin serta tindakan dan perbuatan kita hendaklah dijiwai oleh iman 

serta ketakwaan kepada Allah SWT.  

c. Fungsi Pendidikan Akhlak 

Pendidikan akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting bagi anak 

didik atau siswa. Karena hanya dengan pendidikan akhlaklah anak peserta didik 

dapat dibimbing dan dibina secara terarah dan efektif tentang hal-hal yang baik . 

juga dengan pendidikan akhlak peserta didik akan memahami tentang ajaran 
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akhlak menurut ketentuan islam dan sekaligus dapat mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Pembinaan mental dan tingkah laku merupakan aspek dari pendidikan 

akhlak yang diberikan kepada anak didik atau siswa. Karena itu pendidikan 

akhlak berfungsi untuk meningkatkan kesempurnaan diri pada iman seseorang 

siswa. Hal ini sesuai dengan sabda Rosululloh SAW yang berbunyi   

ِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْإنََّأْحسَنالنَّاِسِإْساَلمًا،َأْحسَنُ هُمخُلًُقا  

Artinya: Sesungguhnya orang yang paling baik keislamannya adalah yang paling 

baik akhlaknya. [Musnad Ahmad: Sahih]                 

Pendidikan akhlak juga berfungsi untuk memperbaiki kesalahan-

kesalahan, kekurangan-kekurangan, atau kelemahan yang ada pada peserta didik 

dalam keyakinan, pemahaman dari pengalaman akhlak mereka dalam kehidupan 

sehari-hari.
63

 

Fungsi perbaikan ini diperhatikan oleh pendidik adalah memberi 

kesempatan dan memberikan dorongan kepada anak didik untuk memperbaiki 

kesalahan yang ada pada dirinya dengan cara memberi bimbingan dan motivasi 

agar dia membiasakan bertingkah laku yang baik sesuai ajaran akhlak dalam islam 

sehingga pada akhirnya mereka dapat memperbaiki akhlaknya. 
 

4. Macam-macam Akhlaq 

Sesuai dengan pengertian akhlak diatas bahwa pembahasan dan ruang 

lingkup akhlak terpokok adalah tindakan dan sikap baik atau buruk. Oleh karena 
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akhlak itu pada dasarnya terdiri dari dua macam yaitu, sifat-sifat terpuji dan sifat-

sifat tercela. 

a. Sifat-sifat terpuji ( Akhlak Mahmudah) 

 Maksudnya yaitu perbuatan dan sikap terpuji atau baik yang tercermin 

dalam kepribadian seseorang. Sifat-sifat ini dapat terwujud, antara lain : Rendah 

hati, cermat, sabar, kepelopopran, jujur, pemaaf, disiplin, penyantun, kreatif.
64

 

Akhlak terpuji merupakan salah satu tanda bagi kesempurnaan iman 

seseorang. Hujjatul Islam, Imam Al-ghozali dakam kitabnya Ihya’ Ulumuddin 

bagian Rubu’ Munziyat ( seperangkat kitab yang menyelamatkan ) menerangkan 

gejala-gejala hati yang sehat mencerminkan akhlak yang mulia, takut dan 

berharap pada Allah, tauhid, tawakkal, sabar, syukur, taubat, zuhud, kasih sayang, 

ramah dan niat iklas karena Allah.
65

 

Akhlak mahmudah adalah akhlak yang baik, yang terpuji berupa semua 

akhlak yang baik-bauk yang harus dianut dan dimiliki oleh semua orang.
66

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, akhlak terpuji atau akhlak 

mahmudah adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang baik yang tercermin 

dalam kepribadian seseorang 

b. Sifat-sifat tercela ( akhlak mazmumah) 

Maksudnya yaitu sifat-sifat yang tercermin pada diri seseorang, dimana 

sifat-sifat ini merupakan kebalikan atau lawan dari sifat-sifat terpuji, sifat-sifat 
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tercela antar lain: takabur, ceroboh, pemarah, curang, apatis, denda, tidak disiplin / 

lalai, serakah, pasif.
67

 

Sedangkan menurut A. Zainuddin, sifat-sifat tercela atau akhlak 

mazmumah ( akhlak sayyi’ah ) adalah akhlak yang buruk yang harus dihindari 

dan dijauhi oleh semua orang.
68

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, akhlak tercela atau akhlak 

mazmumah adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang buruk atau tercela yang 

harus dihindari dan dijauhi oleh semua orang. 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlaq 

Menurut Tayar Yusuf, dalam pembinaan akhlak sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya : faktor kebiasaan atau faktor pembiasaan dan faktor 

pengertian atau kesadaran serta sistem nilai-nilai dalam masyarakat terutama yang 

menyangkut norma-norma baik dan buruk.
69

 

Dari ketiga faktor tersebut berada pada tiga lingkungan pendidikan moral, 

yaitu: faktor dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
70

untuk mengetahui 

lebih lanjut dari ketiga lingkungan tersebut, akan penulis jelaskandalam 

keterangan berikut ini : 

a. Faktor Lingkungan keluarga 

Kedudukan dan fungsi keluarga mempunyai peranan yang tinggi dalam usaha 

keberhasilan pembinaan akhlak anak, karena keluarga menempatkan pondasi 
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dalam memberikan pendidikan pertama kali bagi anak-anak sebelum mereka 

mengenal dunia pendidikan luar. 

b. Faktor Sekolah 

Fungsi sekolah tidak hanya sebagai tempat pengajaran, melainkan semua 

komponen pendidikan terutama dalam usaha pembinaan akhlak peserta didik. 

Dengan pembinaan melalalui Memberikan pemahaman dan pengertian tentang 

akhlak yang baik dan menunjukan yang buruk  kepada peserta didik, Memberikan 

anjuran untuk melakukan akhlak yang baik dan melarang untuk melakukan akhlak 

yang buruk, menasihati peserta didik agar tidak terjerumus pada akhlak yang 

buruk, memberikan hukuman kepada peserta didik yang berakhlak buruk dan 

memberikan pujian kepada peserta didik yang berakhlak baik, Mengawasi 

perilaku peserta didik, Memberikan tauladan yang baik dalam kehidupan sehari-

hari yang diberikan oleh kepala sekolah dan guru dan didorong oleh teman-

temannya yang banyak melakukan perbuatan mulia, maka dengan sendirinya anak 

akan selalu mengikuti temannya. 

c. Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan wujud dari hidup bersama dan mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap anak dalam memberikan pendidikan secara 

tidak langsung pendidikan yang dilaksanakan secara tidak sadar, baik oleh 

masyarakat, maupun lingkungan masyarakat yang termotivasi untuk mendapatkan 

pendidikan yang baik maupun yang buruk dan ini tergantung dimana akan bergaul 

dalam lingkungan sekitarnya. Oleh karenanya orang tua dan tokoh masyarakat 
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hendaknya dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang membawa anak ke 

arah pembinaan akhlak anakyang mulia. Dengan terciptanya lingkungan 

masyarakat yang melaksanakan ajaran agama, maka secara otomatis akan 

melaksanakan ajaran agama termasuk berakhlak mulia. 

Banyak pihak-pihak yang sangat berperan dalam menentukan pendidikan 

anak kita diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Radio dan televisi 

Dalam protokolat yahudi disebutkan bahwa bila orang yahudi hendak 

memiliki negara yahudi raya maka mereka harus mampu merusak generasi muda 

terutama anak-anak dan mereka berhasil menebarkan racun kepada generasi muda 

dan anak-anak melalui tayangan film horror atau mistik yang berbau nilai kufur 

dan syirik yang bertujuan menanamkan keyakinan dan pemikiran yang merusak 

pada pribadi para pemuda.
24

 

Acara televisi seperti itu sangat berbahaya dalam menghancurkan 

kepribadian dan akhlak anak serta merobohkan sendi-sendi aqidah yang tertanam 

kokoh hingga para pemuda menjadi generasi yang labil dan lemah dan tidak 

memiliki kepribadian. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami bahwa acara televisi seperti 

diatas sudah sangat jelas dan sangat berbahaya dan dapat menghancurkan 

kepribadian dan akhlak para remaja generasi penerus bangsa, sehingga hendaklah 

para pendidik membentengi anak didiknya dari pengaruh media dan siaran televisi 

serta terus berupaya untuk membuat program-program yang dapat menggantikan 
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siaran televisi yang dapat merusak akhlak remaja yang pada akhirnya membawa 

para serta dalam kehidupan yang jauh dari apa yang diperintahkan oleh Allah 

SWT. 

b. Telepon 

Tidak diragukan lagi bahwa telepon merupakan sarana yang paling urgen 

pada zaman sekarang dan bahkan mampu menjadikan waktu semakin efektif dan 

informasi semakin cepat serta berbagai macam usaha dan pekerjaan mampu 

diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Dalam beberapa detik saja anda 

dpat menjangkau seluruh belahan dunia. Namun sangat disayangkan, ternyata 

kenikamatan tersebut menjadi petaka dan bencana yang menghancurkan rumah 

tangga umat islam.
27

 

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa telepon merupakan alat 

telekomunikasi yang sangat canggih dan sangat dibutuhkan bagi setiap manusia. 

Namun disisi lain lewat telepon juga dapat dijadikan media yang merusak 

generasi muda khususnya peserta didik. Dimana fasilitas yang ada didalam 

telepon seperti facebook, SMS dan lain lain dapat mempengaruhi gaya hidup dan 

perilaku peserta didik. 

c. Majalah dan Cerita Anak 

Majalah dan buku-buku cerita memiliki peran yang sangat urgen dan 

pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk pola pikir dan tingkah laku 

serta pendidikan anak. Anak-anak sangat gemar dan tertarik dengan berbagai 
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macam kisah karena kisah mengandung daya tarik, hiburan, lelucon, 

kepahlawanan, amanah dan kesatriaan. 

Namun sangat disayangkan, majalah dan buku cerita banyak yang hanya 

menampilkan peradaban atheisme yang sangat jauh dari nilai-nilai islam. Karena 

majalah tersebut hanya menekankan masalah seni, keindahan, imajinasi, dan 

ketajaman nalar, sehingga para peserta didik mengikutinya. 

d. Teman dan sahabat 

Teman memiliki peran dan pengaruh besar dalam pendidikan. Sebab, telah 

mampu membentuk prinsip dan pemahaman yang tidak bisa dilakukan oleh 

pendidik.
28

 

Allah SWT berfirman : 

ْذ ُفاَلنًا َخِلياًل    يَا َويْ َلََت لَْيَتِِن ِلَْ َأَّتَِّ

ْنَساِن َخُذواًل َلَقْد َأَضلَِِّن َعِن الذِّْكِر بَ ْعَد ِإْذ جَ   اَءِن وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلْْلِ

Artinya : Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku (dulu) tidak menjadikan 

sifulan itu teman akrab (ku). Sesungguhnya dia telah menyesatkanku dari 

mengingat Allah dan al-Quran, padahal al-Quran itu telah datang 

kepadaku. Demikianlah setan menjerumuskan manusia ke jurang 

kehancuran  (QS. Al-Furqan : 28-29) 

Dari Abu Hurairah bahwa nabi bersabda yang artinya seseorang 

tergantung agama temannya maka hendaklah seorang diantara kalian melihat 

teman bergaulnya. 
29
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Dari beberapa penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa teman 

memberikan pengaruh yang sangat besar dalam perangai, pemikiran dan karakter 

seseorang. Oleh sebab itu sebagai pendidik seyogyanya memberikan arahan 

kepada anak remajanya untuk dapat memilih teman yang memiliki perangai yang 

tidak baik maka anak kitapun akan memiliki perangai yang tidak baik juga. 

e. Jalanan 

Jalanan tempat bermain anak-anak terdapat berbagai macam perangai, 

pemikiran, latar belakang sosial, dan pendidikan. Maka diantara mereka ada yang 

terpengaruh dengan musik jahiliyah dan lagu-lagu cengeng, sehingga interaksi 

anak dengan teman-teman main dan jalanan akan memberi pengaruh pada 

pemikiran, pemahaman, tingkah laku dan karakter. Maka pengaruh jalanan dalam 

pendidikan anak tidak dapat diremehkan. Dari sela-sela bermain anak mengambil 

dan meniru perangai dan tingkah laku temannya sehingga terkadang teman 

mampu merubah pemikiran lurus menjadi rusak.  Apalagi teman-teman yang 

rusak, pemabuk, perokok, dan pecandu narkoba maka mereka lebih cepat 

menebarkan kerusakan ditengah pergaulan muda-mudi.
30

 

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa jalanan merupakan salah satu hal 

yang menyebabkan rendahnya akhlak peserta didik, sebab dijalanan merupakan 

bertemunya berbagai macam perangai, pemikiran, latar belakang sosial, dan 

pendidikan, maka diantara mereka pasti ada akan terpengaruh. 

f. Kesalihan orang tua 
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Kesalihan kedua orang tua memberi pengaruh kepada anak-anak mereka 

dengan bukti dari kisah Nabi Khidir yang menegakkan tembok dengan sukarela 

tanpa upah sehingga musa menanyakan tentang alasan kenapa ia tidak mau 

mengambil upah. Allah berfirman dalam Q.S Al-Kahfi : 82 

 

Artinya : Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di 

kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka 

berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu 

menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan 

mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan 

bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian 

itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar 

terhadapnya".(Q.S. Al-Kahfi :82) 

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa cara yang paling tepat untuk 

meluruskan anak-anak harus dimulai dari perbuatan sikap dan perilaku dari kedua 

orang tua. 

D. Upaya Kepala Sekolah dan Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Membina Akhlak Peserta Didik 

Kepala sekolah dan guru Pendidikan Agama Islam merupakan dua 

komponen utama pada lembaga sekolah dalam setiap upaya peningkatan kualitas 
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pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin (leader) dan pengambilan 

kebijakan merupakan kunci utama peningkatan kualitas pendidikan disekolahnya. 

 Kepala sekolah sebagai penggerak perubahan mempunyai peran aktif 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga harus memiliki kemampuan 

sebagai leader. Kepemimpinan kepala sekolah yang baik adalah mampu 

mengelola semua sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, 

baik dari sisi pembelajaran maupun pengembangan sumberdaya manusia.
71

 

 Guru sebagai pendidik menjadi teladan bagi peserta didik, baik disekolah 

maupun diluar sekolah. Seorang pendidik mengajarkan ilmu pengetahuan yang 

tidak hanya bersifat tahu tetapi juga paham pada apa yang sedang dipelajari. 

 Salah satu tugas guru pendidikan agama islam dilingkungan sekolah 

adalah mendidik anak ( peserta didik) agar berbudi pekerti atau berakhlak mulia.
72

 

Pembinaan akhlak peserta didik harus diupayakan secara maksimal agar benar-

benar memiliki pengaruh dalam jiwa anak didik secara mendalam, sehingga 

dengan akhlak dapat mewujudkan kualitas keislaman dan keimanan peserta didik 

itu sendiri. Hal ini sejalan dengan sabda rosulullah saw bahwa: 

 الُمؤِمِنينًَ إيَماناً  أْحَسنُ ُهمًْ ُخُلقاً                

  أْكَملًُ
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Artinya: “Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling 

baik diantara mereka akhlaknya.” (HR Tirmidzi) 

Dalam upaya pembinaan akhlak peserta didik, yang perlu dilakukan adalah 

memerikan pengetahuan agama dan pembinaan akhlak dengan cara: melalui 

pemahaman dan pengertian, melalui anjuran dan himbauan, latihan pembiasaan 

serta mengulang-ulang. 
73

  

Pembiasaan dan pengawasan dalam lingkungan sekolah perlu diberikan 

kepada guru agama islam. Sebab, dengan pembiasaan dan pengawasan itu peserta 

didik akan dapat terlatih dengan berbagai kebaikan dan meninggalkan keburukan. 

Upaya atau tugas guru pendidikan agama islam dalam membina akhlak 

siswa disekolah adalah melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh 

orang tuanya di lingkungan keluarga. Upaya atau tugas yang harus dilaksanakan 

oleh guru pendidikan agama islam dilingkungan sekolah yaitu dengan cara 

memupuk akhlak yang baik dan memberikan pengertian-pengertian tentang 

akhlak menurut ajaran agama islam. Zakiyah Daradzat berpendapat bahwa: 

Pembinaan moral/agama harus dimulai sejak anak lahir, oleh ibu 

bapaknya. Karena setiap pengalaman yang dilalui anak, baik melalui 

pendengaran, penglihatan perlakuan, pembinaan dan sebagainya akan menjadi 

bagian dan pribadinya yang akan bertumbuh nanti. 
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Apa yang telah tertanam dirumah itu, harus dilanjutkan disekolah, dimana 

pembinaan diteruskan dan pengertian sedikit demi sedikit diberikan sesuai dengan 

pertumbuhan yang dilaluinya, artinya kebiasaan-kebiasaan hidup sesuai dengan 

ajaran agama yang ditanamkan oleh ibu bapak di rumah harus dipupuk oleh guru 

di sekolah dan ditambahi dengan pengertian-pengertian tentang moral agama.
74

 

Di samping memupuk dan memberi pengertian tentang akhlak kepada 

siswa, guru pendidikan agama islam juga melaksanakan upaya untuk membina 

akhlak para siswa dengan cara memberikan suri tauladan yang baik dalam 

kehidupan sehari-hari. Zakiyah Daradzat berpendapat bahwa: 

Guru-guru dan sekolah pada umumnya hendaknya dapat pula secara 

sungguh-sungguh membantu pembinaan mental sianak. Janganlah guru bertindak 

sebagai pengajar saja, tetapi hendaklah sebagai pendidik dan sekaligus sebagai 

konsultan anak didik. Karena pembinaan kepribadian anak-anak juga terjadi 

melalui pengalaman disekolah, maka hendaknya setiap guru dapat menjadi contoh 

yang baik bagi anak didik dan berusaha membentuk kepribadian mental anak.
75

 

Zainal Abidin mengemukakan bahwa indikator pembinaan guru 

pendidikan agama islam dalam membina akhlak siswa dilingkungan sekolah yaitu 

“mengajarkan akhlak yang baik dan menunjukan yang buruk, menyuruh anak 

berkhlak yang baik, menunjukan hikmah yang baik, menasihati agar anak tidak 

terjerumus pada akhlak yang buruk, menghukum anak yang yang berakhlak 
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buruk, memberikan pujian jika anak berakhlak yang baik, mengawasi perilaku 

anak sehari-hari, serta memberikan tauladan yang baik dalam kehidupan sehari-

hari”.
76

 

  Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan  

bahwa upaya pembinaan akhlak pada peserta didik yaitu dengan cara: 

1. Memberikan pemahaman dan pengertian tentang akhlak yang baik dan 

menunjukan yang buruk  kepada peserta didik 

2. Memberikan anjuran untuk melakukan akhlak yang baik dan melarang untuk 

melakukan akhlak yang buruk 

3. Menasihati peserta didik agar tidak terjerumus pada akhlak yang buruk. 

4. Memberikan hukuman kepada peserta didik yang berakhlak buruk dan 

memberikan pujian kepada peserta didik yang berakhlak baik. 

5. Mengawasi perilaku peserta didik. 

6. Memberikan tauladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

Tolak ukur keberhasilan upaya guru pendidikan agama islam dalam 

membina akhlak siswa yaitu siswa berbudi pekerti luhur, yang meliputi: 

1. Siswa suka bertutur bahasa dan berbuat baik terhadap orang lain (keluarga, 

tetangga, teman dan sebagainya) 

2. Siswa suka berbakti terhadap ibu bapak ( mendoakan, membantu, 

menghormati, menjaga nama baik dan sebagainya) 
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3. Siswa suka bersih dan kebersihan (badan, pakaian, tempat ibadah, tempat 

tinggal atau lingkungan dan sebagainya). 

4. Siswa suka memelihara lingkungan hidup (tumbuh-tumbuhan, hewan dan 

benda lainnya) 

5. Siswa mematuhi peraturan yang berlaku (lalu lintas, tata tertib sekolah, 

lingkungan dan sebagainya) 

6. Siswa suka melakukan kalimat-kalimat toyyibah sesuai dengan penggunaannya 

(bekerja, makan, minum, menerima nikmat, mendapat musibah dan 

sebagainya) 

7. Siwa suka melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-

hari dilingkungannya (bertemu, menerima tamu, berpakaian, dan sebagainya) 

8. Siswa menghormati identitas kebangsaan Bangsa dan Negara RI (bendera, 

lambang, lagu kebangsaan dan bahasa).
77
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 BAB III   

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil lokasi di SDN 

Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung. Jenis penelitian adalah 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang 

dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami 

bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnyaa. Pada penelitian ini, jenis 

kualitatif dianggap lebih relevan oleh peneliti karena tidak sekedar menyuguhkan 

data terkait secara lengkap, namun juga mengupas makna data-data yang ada. 

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang 

mendeskipsikan data apa adanya dan  menjelaskan data atau  kejadian dengan  

kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif.
78

 Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat 

penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. 

B. Sumber Data 

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, sementara data 

sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.
79
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Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh peneliti dari responden ( 

kepala sekolah, guru pendidikan agama islam dan peserta didik SDN Kangkung) 

melalui wawancara dengan kepala sekolah dan guru pendidikan agama islam dan 

Kuesioner kepada peserta didik SDN Kangkung. Sedangkan data sekunder yang 

diperoleh peneliti yaitu berupa dokumentasi seperti sejarah berdirinya SDN 

Kangkung, data peserta didik SDN Kangkung dan lain-lain. 

C. Populasi dan teknik sampling 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu disekolah SDN Kangkung 

kecamatan Bumi waras Bandar Lampung, maka penelitian ini menggunakan 

populasi dan sampel. 

a. Populasi 

Populasi didefinisikan sebagai keseluruhan  subjek atau objek yang menjadi 

sasaran penelitian yang mempunyai karakteristik tertentu.
80

 

 Populasi adalah “ seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk selidiki dan 

diteliti”.
81

 Populasi adalah “ keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari 

manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau 

peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu 

didalam suatu penelitian .
82
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Dengan demikian populasi adalah keseluruhan obyek yang diteliti atau 

seluruh elemen yang ada yang menjadi obyek penelitian. 

Berdasarkan  pendapat diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian 

ini adalah peserta didik kelas III. IV, dan V  SDN Kangkung kecamatan Bumi 

Waras Bandar Lampung. 

b. Teknik Sampling 

Sampel adalah  kelompok kecil yang secara nyata diteliti dan kemudian 

ditarik kesimpulan.
83

 Teknik sampling adalah memilih jumlah tertentu dan 

keseluruhan populasi. Dengan demikian sampling adalah penyelesaian terhadap 

sebagian (contoh) dari keseluruan (populasi) agar supaya dapat dijadikan 

kesimpulan yang bersifat menyeluruh. Berikut ini adalah macam-macam 

sampling: 

1. Teknik random sampling, yaitu pengambilan semua sampel  random atau tanpa 

pandang bulu. 

2. Teknik non random, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang 

yang sama untuk ditugaskan untuk menjadi anggota sampling. 

Dari kedua macam teknik diatas, penulis menggunakan teknik random 

sampling, yaitu semua kelas III,  IV, dan V SDN Kangkung kecamatan Bumi 

Waras Bandar Lampung  yang diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi 

sampel dalam penelitian. Untuk memilih sampel tersebut diperlukan suatu proses 
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 Prof.Dr. Nana Syaodih S, Metode Penelitian Pendidikan,  PT Remaja Rosda Karya, 

Bandung, 2010: Hlm.250 
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tersendiri sesuai dengan jenis sampel yang di ambil yang biasa disebut teknik 

sampling. Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100, 

lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Tetapi jika subyeknya besar, maka dapat diambil antara 10-15 persen atau 20-25 

persen atau lebih. Berdasarkan pendapat tersebut maka penulis mengambil 50 

persen dari 124 peserta didik yang menjadi populasi yaitu 62 orang. adapun yang 

menjadi populasi adalah peserta didik kelas III, IV dan V SDN Kangkung 

kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung. 

D. Alat Pengumpul Data 

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode pengumpul data 

sebagai berikut : 

a. Metode Observasi 

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang 

terfokus pada kejadian, gejala, atau sesuatu.
84

 

Observasi yaitu “ cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa 

ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.
85

 Menurut Sutrisno 

Hadi, observasi adalah “pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-

fenomen yang diteliti”.
86
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Jadi metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati gejala-gejala psikis dan gejala sosial yang 

terjadi dilokasi penelitian dan hasilnya dilakukan pencatatan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi non patisipan. 

Observasi non partisipan adalah observasi yang menjadikan peneliti sebagai 

penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik 

penelitian. 
87

 dalam observasi jenis ini peneliti melihat atau mendengarkan pada 

situasi sosial tertentu tanpa partisipasi aktif didalamnya. Peneliti berada jauh dari 

fenomena topik yang diteliti. Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan 

data tentang upaya kepala sekolah dan guru pendidikan agama islam dalam 

membina akhlak peserta didik SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar 

Lampung. 

b.  Metode inteviu 

Interviu atau wawancara yaitu ”proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya 

atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat 

yang dinamakan interviu guide (Panduan wawancara)”.
88

 

Interviu atau wawancara didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang 

berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu 
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yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang 

diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya. 
89

 

Berdasarkan pengertian diatas, jelas bahwa metode interviu merupakan 

salah satu alat untuk memperoleh informasi dengan jalan mengadakan komunikasi 

langsung antara dua orang atau lebih serta dilakukan secara lisan. 

Untuk memperoleh data yang valid dan kredibel, penulis menggunakan 

jenis interviu bebas terpimpin, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sutrisno Hadi, 

yaitu” dalam interviu bebas terpimpin penginterviu menyiapkan kerangka-

kerangka pertanyaan untuk disajikan tetapi cara bagaimana pertanyaan itu 

diajukan sama sekali diserahkan kepada kebijakan interviu”.
90

 

Metode ini penulis gunakan untuk mewawancarai langsung kepala 

sekolah,  guru pendidikan agama islam, dan peserta didik SDN Kangkung 

kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung.  

c.  Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti 

buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat,catatan harian 

dan sebagainya.
91

 Menurut pendapat koentjraningrat, dokumentasi adalah “ 

sejumlah besar data yang tersedia adalah data verbal seperti terdapat dalam surat-
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surat catatan harian (journal), kenang-kenangan (memories), laporan-laporan dan 

sebagainya”.
92

 

Sesuai dengan pengertian dokumentasi diatas maka dapat diketahui bahwa 

metode dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data dengan melalui 

pengamatan dan pencatatan terhadap data verbal yang terdapat dilokasi penelitian. 

Metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk menemukan data tentang sejarah 

singkat SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung, 

mengumpulkan data tentang keadaan peserta didik, keadaan guru di SDN 

Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung 

E. Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematais 

catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan 

pemahaman penelitian tentang masalah yang diteliti dan menyajikan sebagai 

temuan bagi orang lain.
93

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis kualitatif. Sesuai dengan ciri metode kualitatif, metode analisis 

data dilakukan sejak awal kemudian dikembangkan selama proses pengumpulan 

data sampai proses penyusunan laropan akhir. Metode analisis yang digunakan 

yaitu metode alur yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang berlangsung secara 
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bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 

(verifikasi).
94

Ketiga alur tersebut antara lain: 

a. Reduksi data 

Dalam alur ini dilakukan kegiatan memilih data, menyederhanakan dan 

mentransformasi data kasar dari catatan lapangan. Data tersebut adalah yang 

terkait dengan gambaran umum, upaya kepala sekolah dan guru pendidikan agama 

islam dalam pembentukan akhlak peserta didik di SDN Kangkung kecamatan 

Bumi Waras Bandar Lampung. 

b. Penyajian Data 

Dalam hal ini penulis mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif 

yang telah disusun, diatur, dan diringkas dalam bentuk kategori sehingga makna 

yang terkandung di dalamnya mudah dipelajari. Data yang disajikan adalah yang 

terkait dengan gambaran umum, upaya kepala sekolah dan guru pendidikan agama 

islam  dalam pembentukan akhlak peserta didik di SDN Kangkung kecamatan 

Bumi Waras Bandar Lampung 

c. Verifikasi  

Dalam kumpulan kategori yang ada dalam penyajian data, peneliti kemudian 

berusaha menarik kesimpulan yang kokoh yang perlu diverifikasi gunanya untuk 

meninjau ulang pada catatan dilapangan. Setelah pemaparan pada reduksi data, 

penyajian data, dan verifikasi data dilakukan, maka dibutuhkan deskriptif analisis 

data. Untuk melakukan deskripsi analisis data, maka penulis menggunakan 
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triangulasi data. Metode triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lebih di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
95

Metode ini digunakan 

untuk mengecek data yang ada dengan berbagai informasai yang diperoleh untuk 

memberi keabsahan atau kebenaran terhadap data yang diperoleh dalam penelitian  

sehingga dapat diketahui kevalidannya 
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SDN Kangkung  Bandar Lampung 

SDN Kangkung Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung didirikan 

dengan NSS : 101126007009 pada tahun 1992. SDN Kangkung kecamatan Bumi 

Waras Bandar Lampung merupakan Sekolah Dasar yang berstatus Negeri.  

SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung beralamat di Jl. 

Ikan Gurita Gg. A.mukti No. 05 kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras 

Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.  

SDN Kangkung didirikan sehubungan dengan dibutuhkanny pendidikan dasar 

bagi anak-anak dikelurahan tersebut, sehingga para tokoh dan masyarakat serta 

sesepuh agama mengadakan musyawarah untuk mendirikan sekolah dasar dan 

mengusulkan kepada pemerintah daerah melalui Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Bandar Lampung pada saat itu. 

Sejak berdirinya hingga sekarang, SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras 

Bandar Lampung telah mengalami beberapa pergantian kepala sekolah, 

diantaranya yaitu sebagai berikut: 

 1. Cik Persila, S.Pd, dari tahun 2000 - 2005 

 2. Hariati, S.pd, dari tahun 2005 – 2007 

 3. Hendratati, S.Pd, dari tahun 2007 – 2009 

 4. Mardiani, S.Pd, pada tahun 2009   

 5. Rosmiati Karim, s.Pd dari tahun 2010 sampai dengan sekarang.
96
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2. Susunan Organisasi SDN Kangkung Kecamatan Bumi Waras Bandar 

Lampung 

3. Keadaan Guru / Pendidik SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras 

Bandar Lampung 

Pada tahun pelajaran 2016 / 2017, jumlah tenaga kependidikan SDN 

Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung berjumlah 14 orang. Yaitu 

terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 11 orang guru, 1 orang tenaga Tata Usaha dan 

1 orang penjaga sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut 

ini:         

Tabel 2 

Daftar  Tenaga kependidikan SDN Kangkung Kecamatan Bumi Waras Bandar 

Lampung TP. 2016 / 2017 

No Nama Jabatan Pendidikan Terakhir 

1 Rosmiati Karim S.Pd Kepala sekolah S I  

2 Amnah, A.Ma Guru kelas D II 

3 Citra Ferry, S.Pd Guru Kelas S I 

4 Painah, S Guru Kelas SPG 

5 Halimah, S.Ag Guru PAI S I 

6 Meriyati Guru Kelas SPG 

7 Noviana, S.Pd Guru B. Daerah S I 

8 Ruli Adiansyah Guru  PJOK S I 

9 Ria Susanti, S.Pd Guru Kelas S I 

10 Ida Nuryanti, S.Pd Guru Kelas S I 

11 Armalia, S.S Guru  S I 

12 Yusminarni, S.Pd Guru S I 

13 Parman Penjaga SMP 

14 Refda Emalia Tata Usaha SMA 

     Sumber : Dokumentasi SDN Kangkung Kecamatan Bumi waras Bandar Lampung  TP. 

2016 / 2017 
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4. Keadaan Peserta  SDN Kangkung Kecamatan Bumi Waras Bandar 

Lampung 

Peserta didik SDN Kangkung Kecamatan Bandar Lampung pada 

tahun pelajaran 2016 / 2017 berjumlah 124 orang yang terdiri dari  67 orang 

laki-laki dan 57 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

         Tabel 3 

Keadaan Peserta Didik SDN Kangkung Kecamatan Bumi Waras 

Bandar Lampung TP. 2016 / 2017 

 

No Kelas Jumlah Siswa Jumlah 

Keseluruhan Laki-laki Perempuan 

1 I 13 9 22 

2 II 11 9 20 

3 III 11 10 21 

4 IV 9 11 20 

5 V 11 10 21 

6 VI 12 8 20 

Jumlah 67 57 124 

Sumber : Dokumentasi SDN Kangkung Kecamatan Bumi waras Bandar 

Lampung  TP. 2016 / 2017 
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5. Visi dan Misi SDN Kangkung Kecamatan Bumi Waras Bandar 

Lampung 

   Visi SDN Kangkung Kecamatan Bandar Lampung yaitu sebagai berikut: 

“ Meningkatkan IMTAQ serta IPTEK, sehingga dapat menghasilkan siswa 

yang berprestasi dan berakhlak mulia” 

Misi SDN Kangkung Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung yaitu 

sebagai berikut: 

1. Membentuk siswa yang bertaqwa, cerdas, berbudi luhur dan keratif 

2. Menciptakan peserta didik yang disiplin, mandiri dan berkualitas 

3. Mengembangkan minat dan bakat siswa 

4. Menciptakan lingkungan dan iklim kerja yang harmonis sesama warga 

sekolah 

5. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan sekolah 

negeri yang baik 

 

6. Keadaan Sarana Pendidikan SDN Kangkung Kecamatan Bumi Waras 

Bandar Lampung 

Sarana pendidikan dalam bahasan ini dimaksud adalah fasilitas 

yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, 

serta sarana atau prasarana yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan 

proses belajar mengajar di SDN Kangkung Kecamatan Bumi Waras 

Bandar Lampung. 

a. Sarana Gedung Sekolah 
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Tabel 4 

Keadaan Gedung SDN Kangkung kecamatan Bumi waras Bandar 

Lampung Adalah sebagai berikut: 

 

No Jenis Barang Jumlah Keadaan 

1 Ruang Kepala Sekolah 1 buah Baik 

2 Ruang guru / TU 1 buah Baik 

3 Ruang kelas 10 buah Baik 

4 Ruang Perpustakaan 1 buah Baik 

5 Ruang UKS 1 buah Baik 

6 Kamar mandi / wc 4 buah Baik 

7 Mushola 1 buah Baik 

8 Lapangan olah raga 1 buah Baik 

Sumber : Dokumentasi SDN Kangkung Kecamatan Bumi waras Bandar 

Lampung  TP. 2016 / 2017 

 

b. Sarana Belajar mengajar 

Sarana belajar mengajar dimaksud adalah fasilitas yang dipergunakan 

untuk kegiatan proses belajar mengajar dan sarana penunjang lainnya yang 

dapat memberikan informasi tentangaktivitas sekolah serta sarana yang 

dapat menciptakan suasana kenyamanan dalam aktivitas belajar mengajar. 

Untuk mengetahui tentang sarana atau fasilitas yang digunakan dalam 

proses belajar mengajar, dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 5 

Keadaan Sarana Proses Belajar Mengajar SDN Kangkung Kecamatan Bumi 

Waras Bandar Lampung 

 

No Sarana Belajar Mengajar Jumlah (buah) Keterangan 

1 Meja  Belajar 150 Baik 

2 Kursi Belajar 300 baik 

3 Meja Guru 12 baik 

4 Meja Tamu 2 baik 

5 Lemari administrasi 2 baik 

6 Lemari Perpustakaan 4 baik 

7 Papan tulis 12 baik 

8 Rak buku 2 baik 

9 Papan Absen guru 7 baik 

10 Mesin Komputer 1 baik 

11 Papan statistik 12 baik 

Sumber : Dokumentasi SDN Kangkung Kecamatan Bumi waras Bandar 

Lampung  TP. 2016 / 2017 

  

Dengan adanya sarana yang secara langsung digunakan untuk kegiatan 

belajar mengajar diatas, maka akan menciptakan kelancaran dan menunjang 

proses belajar mengajar di SDN Kangkung Kecamatan Bumi Waras Bandar 

Lampung. 
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B. Penyajian Data 

Pendidikan akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting bagi peserta 

didik. Karena hanya dengan pendidikan akhlaklah peserta didik  dapat dibimbing 

dan dibina secara terarah dan efektif tentang hal-hal yang baik. Juga dengan 

pendidikan akhlak, peseta didik akan memahami tentang ajaran akhlak menurut 

ketentuan islam dan sekaligus dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-

hari.  

Akhlak merupakan perbuatan yang tercermin dari sikap perbuatan dan 

menjadi tolak ukur bagi keimanan seseorang. Oleh sebab itu dalam kehidupan 

sehari-hari akhlak atau budi pekerti merupakan aspek yang sangat penting bagi 

manusia baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. 

Berakhlak yang baik juga dibutuhkan ilmu pengetahuan tentang akhlak 

yang baik menurut islamiyah. Dalam islam umatnya berpegang pada Al-Quran 

dan Al-Hadits yang memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang akhlak 

yang baik. Tugas seorang guru pendidikan agama islam adalah menjelaskan 

kepada anak didiknya tentang pengetahuan akhlak yang diterapkan langsung 

dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mempelajari adab menurut ajaran 

islam. Misalnya adab bergaul sesama, adab beribadah kepada Allah SWT, adab 

hidup di bumi Allah SWT yaitu adab memperlakukan bumi dengan baik. 

Pembinaan akhlak kepada peserta didik harus diberikan secara kontinyu 

agar mereka dapat meneladani akhlak yang mulia yaitu akhlak yang dicontohkan 

Rasulullah SAW serta mampu menjauhi sifat-sifat yang buruk yang harus 

dihindarkan oleh anak. 
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Berkaitan dengan uraian diatas, kepala sekolah dan guru Pendidikan 

Agama Islam merupakan dua komponen utama pada lembaga sekolah dalam 

setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan. Kepala sekolah dan guru 

pendidikan agama islam mempunyai peranan yang penting dalam pembinaan 

akhlak peserta didik. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang upaya kepala sekolah dan guru 

pendidikan agama islam dalam membina akhlak peseta didik SDN Kangkung 

Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung, maka berikut ini adalah data yang 

diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan kapala 

sekolah dan guru pendidikan agama islam serta peserta didik sebagai berikut: 

1. Upaya Kepala Sekolah dalam Membina Akhlak Peserta Didik SDN 

Kangkung Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin (leader) dan pengambilan kebijakan 

merupakan kunci utama peningkatan kualitas pendidikan disekolahnya. Kepala 

sekolah sebagai penggerak perubahan mempunyai peran aktif dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga harus memiliki kemampuan sebagai 

leader. Kepemimpinan kepala sekolah yang baik adalah mampu mengelola semua 

sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, baik dari sisi 

pembelajaran maupun pengembangan sumberdaya manusia 

Kepala sekolah dan guru pendidikan agama islam merupakan dua 

komponen utama pada lembaga sekolah dalam setiap upaya peningkatan kualitas 

pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin (leader) dan pengambilan 

kebijakan merupakan kunci utama peningkatan kualitas pendidikan disekolahnya. 
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Sejalan dengan keterangan diatas, upaya kepala sekolah SDN Kangkung 

kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung telah melakukan banyak upaya untuk 

pembinaan akhlak kepada peserta didik, diantaranya yaitu dengan cara : 

1. Memberikan pemahaman dan pengertian tentang akhlak yang baik dan 

menunjukan akhlak yang buruk peda peserta didik. 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam membina 

akhlak peserta didik adalah dengan memberikan pemahaman dan pengertian 

tentang akhlak yang baik dan menunjukkan akhlak yang buruk kepada peserta 

didik. Peserta didik harus memahami dan bisa membedakan akhlak yang baik 

dan akhlak yang buruk. 

Berdasarkan hasil observasi penulis melihat kepala sekolah sedang 

menyampaikan amanat pembina upacara. Isi amanat tersebut, kepala sekolah 

memberikan nasihat tentang pentingnya melakukan perbuatan atau akhlak yang 

baik, seperti solat zuhur bersama disekolah, menghormati guru, membuang 

sampah di tempat sampah dan lain sebagainya. Selain memberikan nasihat 

tentang pentingnya melakukan perbuatan atau akhlak yang baik, kepala sekolah 

juga menyampaikan kepada peserta didik  untuk tidak melakukan perbuatan / 

akhlak yang tercela. Seperti berkelahi, membuang sampah sembarangan, 

mencuri, merokok dan lain sebagainya.
97

 

Kepala SDN Kangkung kecamatan Bumi waras bandar lampung telah 

berupaya membina akhlak peserta didik dengan memberikan pemahaman dan 

pengertian tentang akhlak yang baik dan menunjukkan akhlak yang buruk. 
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Berdasarkan wawancara penulis terhadap kepala SDN Kangkung kecamatan 

Bumi Waras bandar Lampung yang menyatakan bahwa, “ kami telah melakukan 

banyak upaya dalam membina peserta didik kami. Diantaranya dengan 

memberikan pendidikan pemahaman tentang akhlak, sehingga peserta didik bisa 

membedakan mana akhlak yang baik ( yang harus dilakukan ) dan mana akhlak 

yang buruk ( yang harus ditinggalkan). Dengan upaya tersebut diharapkan 

peserta didik dapat melakukan akhlak yang baik seperti solat, membuang 

sampah di tempat sampah, menghormati orang lain, dan lain sebagainya dalam 

kehidupan sehari-hari mereka baik dirumah maupun disekolah.” 
98

 

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara penulis kepada 

peserta didik, ia mengatakan bahwa, “ kami diajarkan untuk selalu solat 

berjamaah di musolla sekolah, dan juga selalu menjaga kebersihan sekolah 

dengan cara membuang sampah pada tempatnya.
99

 

2. Memberikan anjuran untuk melakukan akhlak yang baik dan melarang untuk 

melakukan akhlak yang buruk 

Bentuk anjuran yang dilakukan oleh kepala sekolah SDN Kangkung 

kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung adalah selalu memberikan pengarahan 

dan nasehat tentang pentingnya melakukan perbuatan yang baik dan melarang 

melakukan perbuatan yang buruk, baik pada saat di dalam kelas, maupun diluar 

kelas. Bertutur kata yang sopan kepada siapa saja, saling membantu dan lain-

lain. Dan mengajarkan kepada peserta didik bahwa perilaku yang baik adalah 
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kewajiban bagi setiap seorang muslim, sesuai dengan ajaran atau tuntunan Al-

quran dan As-sunah. 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan terhadap kepala sekolah, 

penulis melihat kepala sekolah mengajak peserta didik untuk solat berjamaah di 

musollah sekolah
100

.  

Kepala SDN Kangkung kecamatan Bumi waras bandar lampung telah 

berupaya membina akhlak peserta didik dengan memberikan anjuran untuk 

melakukan akhlak yang baik dan melarang untuk melakukan akhlak yang buruk. 

Berdasarkan wawancara penulis terhadap kepala SDN Kangkung kecamatan 

Bumi Waras bandar Lampung yang menyatakan bahwa, “ kami selalu 

menganjurkan peserta didik untuk selalu melakukan perbuatan yang baik / terpuji. 

Seperti menganjurkan pseseta didik untuk selalu solat berjamaah di musollah 

sekolah, mengucapkan salam dan bersalaman ketika bertemu guru, membuang 

sampah  pada tempatnya dan lain sebagainya.” 

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara penulis dengan peserta didik, ia 

mengatakan bahwa kepala sekolah sering menganjurkan kami untuk 

melaksanakan solat berjamaah disekolah.”
101

. 

3. Menasihati peserta didik agar tidak terjerumus pada akhlak yang buruk. 

Upaya pembinaan akhlak yang dilakukan kepala sekolah SDN Kangkung 

yaitu dengan menasihati peserta didik agar tidak terjerumus pada akhlak yang 
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buruk atau tercela. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, penulis melihat 

kepala sekolah sedang menasihati peserta didik yang membuang sampah 

sembarangan. Penulis melihat kepala sekolah memberikan nasihat kepada 

peserta didik bahwa membuang sampah sembarangan itu termasuk perilaku yang 

tercela. Kepala sekolah juga menjelaskan akibat atau dampak dari membuang 

sampah sembarangan. 

Kepala SDN Kangkung kecamatan Bumi waras bandar lampung telah 

berupaya membina akhlak peserta didik dengan menasihati peserta didik agar 

tidak terjerumus pada akhlak yang buruk. Berdasarkan wawancara penulis 

terhadap kepala SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras bandar Lampung yang 

menyatakan bahwa, “ kami selalu memberikan nasihat kepada peserta didik agar 

tidak melakukan perbuatan atau akhlak yang tercela, seperti berkelahi, merokok, 

membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Selain menasihati peserta didik 

kami juga biasanya memberikan pemahaman kepada peserta didik akibat atau 

dampak dari perilaku tercela tersebut yang akan merugikan diri sendiri dan 

orang lain. 

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara penulis dengan peserta didik, ia 

mengatakan bahwa kepala sekolah sering menasihati kami untuk tidak melakukan 

perbuatan yang tecela, seperti merokok, berkelahi dan lain-lain. 

4. Memberikan hukuman / teguran  kepada peseta didik yang berakhlak buruk 

dan memberikan pujian kepadapeserta didik yang berakhlak baik. 



80 
 

Teguran ini berisikan peringatan-peringatan dan nasehat-nasehat agar 

tidak mengulangi kembali perbuatan yang telah terlanjur dilakukan peserta didik  

dan memberikan sanksi yang sifatnya mendidik. Hukuman atau sanksi  ini 

bertujuan supaya peserta didik jera untuk melakukan pelanggaran terhadap tata 

tertib sekolah. 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan kepada kepala sekolah, 

penulis melihat pada saat upacara bendera penulis melihat kepala sekolah 

memberikan teguran kepada peserta didik yang tidak mematuhi peraturan sekolah, 

seperti tidak memakai atribut sekolah dengan lengkap. Hal ini bertujuan agar 

peserta didik merasa jera dan tida akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.  

Selain melihat kepala sekolah memberikan teguran kepada peserta didik, penulis 

juga melihat kepala sekolah memberikan pujian kepada peserta didik yang 

melakukan upacara bendera dengan baik hal ini bertujuan agar peserta didik selalu 

termotivasi untuk melakukan perbuatan yang baik.
102

 

Kepala SDN Kangkung kecamatan Bumi waras bandar lampung telah 

berupaya membina akhlak peserta didik dengan memberikan hukuman / teguran  

kepada peseta didik yang berakhlak buruk dan memberikan pujian kepadapeserta 

didik yang berakhlak baik.  Berdasarkan wawancara penulis terhadap kepala SDN 

Kangkung kecamatan Bumi Waras bandar Lampung yang menyatakan bahwa, “ 

dalam upaya pembinaan akhlak peserta didik, kami tidak segan-segan untuk 

memberikan tegoran bahkan hukuman bagi peserta didik yang melakukan akhlak 
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yang tercela. Teguran ini bertujuan untuk membuat mereka jera dan tidak akan 

melakukan perbeatan tersebut lagi”.
103

 

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara penulis dengan peserta didik, ia 

mengatakan bahwa, “ kepala sekolah pernah memnberikan hukuman kepada 

peserta didik yang tidak mematuhi tata tertib sekolah”. 

Tetapi berdasarkan observasi penulis melihat masih ada peserta didik yang 

sedang berkelahi dengan temannya, dan masih ada peserta tidak memakai atribut 

sekolah dengan lengkap. 

5. Mengawasi perilaku peserta didik. 

Dalam upaya pembinaan akhlak peserta didik, kepala sekolah melakukan 

pengawasan kepada peserta didik. Pengawasan tersebut dilakukan kepala sekolah 

baik didalam kelas maupun diluar kelas. Pengawasan ini bertujuan untuk 

mengetahui perilaku peserta didik, baik didalam kelas maupun diluar kelas. 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan kepada kepala sekolah, penulis 

melihat kepala sekolah melakukan pengawasan terhadap peserta didik saat solat 

zuhur berjamaah disekolah. Kepala sekolah secara langsung mengawasi/ 

mengontrol peserta didik untuk melaksanakan solat zuhur berjamaah di sekolah. 

Kepala sekolah tidak segan untuk menegur peserta didiknya yang tidak mengikuti 

solat berjamaah di sekolah. 

                                                           
103

 Rosmiati Karim, Kepala SDN Kangkung kecamatan Bumi waras Bandar Lampung, 

Wawancara, Bandar Lampung, 1 Februari 2017 
 



82 
 

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan kepala 

sekolah, ia mengatakan bahwa kami selalu mengawasi / mengontrol peserta 

didik kami, baik didalam maupun diluar kelas.  

6. Memberikan teladan atau contoh yang baik kepada peserta didik. 

Berdasarkan observasi penulis terhadap kepala sekolah, penulis 

melihat Kepala sekolah memberikan contoh atau teladan kepada peserta didik 

secara langsung dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka pembinaan akhlak peserta didik, seperti cara mengajak peserta didik 

untuk melaksanakan solat berjamaah pada waktu solat zuhur, dan 

memberikan sedikit kultum kepada peserta didik tentang pembinaan akhlak, 

mengucapkan salam dan bersalaman ketika bertemu guru, peserta didik, dan 

orang lain.
104

 

Kepala SDN Kangkung kecamatan Bumi waras bandar lampung telah 

berupaya membina akhlak peserta didik dengan memberikan teladan atau 

contoh yang baik kepada peserta didik.  Berdasarkan wawancara penulis 

terhadap kepala SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras bandar Lampung 

yang menyatakan bahwa, “ dalam upaya pembinaan akhlak peserta didik, 

kami juga memberikan contoh atau keteladanan kepada peserta didik kami 

untuk selalu melakukan perbuatan yang terpuji. Seperti mengucapkan salam 
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bila bertemu dengan orang lain, solat zuhur berjamaah di sekolah dan lain-

lain.”
105

 

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara penulis dengan peserta 

didik, ia mengatakan bahwa, “ kepala sekolah memberikan contoh perbuatan 

yang baik pada kami. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. 

Tetapi berdasarkan observasi penulis melihat masih ada peserta didik 

yang tidak mencontoh keteladanan kepalasekolah. Seperti masih ada peserta 

didik yrang membuang sampah tidak di tempat sampah yang telah disediakan. 

Padahal kepala sekolah telah memberikan contoh keteladanan untuk 

membuang sampah ditempat sampah. 

2. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam SDN Kangkung Kecamatan 

Bumi Waras Bandar Lampung 

Guru merupakan salah satu unsur dibidang kependidikan harus 

berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga 

profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. 

Guru tidak semata-mata sebagai “pengajar” yang melakukan transfer of 

knowledge, tetapi juga sebagai “pendidik” yang melakukan transfer of values 

dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan 

menuntun siswa dalam belajar.
106
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Tugas seorang guru pendidikan agama islam adalah menjelaskan kepada 

peserta didiknya tentang pengetahuan akhlak yang diterapkan langsung dalam 

kehidupan sehari-hari dengan cara mempelajari adab menurut ajaran islam. 

Tugas utama guru Pendidikan Agama Islam disamping menyampaikan 

atau menyajikan materi pendidikan agama Islam, juga memiliki peranan yang 

sangat penting dalam membina akhlak siswa.  

 Sejalan dengan keterangan diatas, upaya kepala sekolah SDN Kangkung 

kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung telah melakukan banyak upaya untuk 

pembinaan akhlak kepada peserta didik, diantaranya yaitu dengan cara : 

1. Memberikan pemahaman dan pengertian tentang akhlak yang baik dan 

menunjukan akhlak yang buruk peda peserta didik. 

Dalam upaya pembinaan akhlak peserta didik, guu prndidikan agama islam 

memberikan informasi melalui penjelasan dalam proses belajar tentang hal-hal 

yang berhubungan dengan akhlak yang baik dan manfaat yang dirasakan bagi 

kehidupan sehari-hari serta menunjukkan atau memberikan informasi tentang hal-

hal yang berkaitan dengan akhlak yang buruk berikut akibat-akibat bahaya yang 

ditimbulkan bagi kehidupan, sehingga dengan cara ini dapat diharapkan siswa 

memahami secara mendalam tentang akhlak yang baik dan akhlak yang buruk 

atau tercela dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk memilih mana 

perbuatan yang dibolehkan dan / atau yang tidak diperbolehkan menurut akhlak 

Islam 

Berdasarkan observasi penulis terhadap guru pendidikan agama islam, 

penulis melihat guru pendidikan agama islam sedang memberikan pelajaran 
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tentang doa sebelum dan sesudah belajar. Guru memberikan pemahaman bahwa 

peserta didik harus membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Guru pendidikan 

agam islam juga menjelaskan manfaat dari membaca doa. Sehingga guru 

menasihati peserta didik untuk senantiasa selalu membaca doa sebelum dan 

sesudah belajar.
107

 

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru pendidikan 

agam islam, beliau berkata bahwa, “ kami selalu memberikan pemahaman konsep 

tentang akhlak kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat melaksanakan 

perbuatan atau akhlak yang baik dan meninggalkan perbuatan yang tercela / 

buruk”. 

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara penulis dengan peserta didik, ia 

mengatakan bahwa, “ guru pendidikan agama islam sering memberikan pelajaran 

tentang akhlak, seperti solat, azan dan lain-lain.
108

 

2. Memberikan anjuran untuk melakukan akhlak yang baik dan melarang untuk 

melakukan akhlak yang buruk. 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan terhadap guru pendidikan 

agama islam, penulis melihat guru pendidikan agama islam sedang memberikan 

anjuran kepada peserta didik untuk senantiasa melakukan pembiasaan 

menerapkan akhlak yang baik/ terpuji baik didalam kelas maupun diluar kelas. 
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Contoh pembiasaan pembinaan akhlak peserta didik didalam kelas dengan 

cara: 

a. Membaca salam sebelum masuk kelas 

Peserta didik wajib mengucapkan salam ketika masuk kelas. Peserta didik 

yang terlambat tidak boleh masuk kedalam kelas sebelum mengucapkan salam. 

Setelah mengucapkan salam, barulah peserta didik yang terlambat 

diperbolehkan masuk. 

b. Membaca doa sebelum dan sesudah  belajar.  

Salah satu pembinaan akhlak yang selanjutnya  adalah berdoa sebelum 

belajar. Guru pendidikan agama islam selalu memerintahkan peserta didiknya 

untuk membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar dan mengecek bacaan doa. 

Sebelum doa tersebut benar-benar baik bacaan doa tersebut maka pelajaran 

belum dimulai sampai benar-benar pas bacaan tersebut. 

c. Menghormati dan menghargai guru. 

Contoh pembinaan akhlak dengan cara mengarahkan kepada siswa untuk 

mendengarkan guru ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. 

d. Menyayangi sesama teman 

Contoh pembinaan akhlak dengan cara ini yaitu dengan memberikan 

nasehat agar tidak saling mengganggu / mengejek teman, saling membantu 

saat ada teman yang membutuhkan. 

e.  Membiasakan bersalaman kepada guru ketika hendak keluar kelas (pulang). 

Pembinaan akhlak selanjutnya yaitu membiasakan bersalaman kepada guru 

ketika hendak keluar kelas (pulang). Guru pendidikan agama islam selalu 
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memerintahkan peserta didik untuk membiasakan bersalaman ketika peserta 

didik hendak keluar kelas. 

  Selain pembiasaan membina akhlak peserta didik didalam kelas, 

guru pendidikaan agama islam juga membiasakan peserta didik untuk 

melakukan akhlak yang baik di luar kelas. Contoh pembiasaan pembinaan 

akhlak peserta didik diluar kelas yaitu dengan cara : 

a. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan kepala sekolah, guru, teman 

dan orang lain. 

b. Bersalaman ketika bertemu kepala sekolah, guru, teman dan orang lain. 

c. Membuang sampah di tempat sampah 

d. Menjaga kerukunan terhadap sesama teman saat berada di luar kelas.
109

 

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap guru pendidikan agam 

islam, beliau berkata bahwa, “ kami selalu memberikan anjuran kepada peserta 

didik untuk melakukan akhlak yang baik, seperti membaca doa sebelum dan 

sesudah belajar, mengucapkan salam ketika masuk kedalam kelas dan lain-lain. 

Selain itu guru pendidikan agama islam juga melarang peserta didik untuk 

melakukan akhlak yang buruk. Seperti mengambil peralatan tulis temannya, 

membuat kegaduhan dikelas dan lain sebagainya”.
110

 

Hal tersebut dapat diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan 

pseserta didik, ia berkata bahwa, “ guru pendidikan agama islam selalu 

menganjurkan kepada kami untuk melakukan akhlak yang baik, seperti 
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membaca doa sebelum belajar, membuang sampah di tempat sampah dan 

sebagainya”.
111

 

Tetapi berdasarkan observasi penulis, penulis melihat masih ada peserta 

didik yang membuat kegaduhan didalam kelas dan tidak membaca doa setelah 

belajar. 

3. Menasihati peserta didik agar tidak terjerumus pada akhlak yang buruk atau 

tercela  

Upaya pembinaan akhlak yang dilakukan guru pendidikan agama islam  

SDN Kangkung yaitu dengan menasihati peserta didik agar tidak terjerumus pada 

akhlak yang buruk atau tercela. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, 

penulis melihat guru pendidikan agama islam sedang menasihati peserta didik 

yang sedang membuat kegaduhan dikelas. Guru pendidikan agama islam 

menasihati peserta didik untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dan 

beliau juga memberikan pemahaman tentang akibat yang akan didapatkan apabila 

selalu membuat kegaduhan dikelas. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru pendidikan agama 

islam, beliau berkata bahwa, “ kami selalu menasihati peserta didik kami agar 

tidak terjerumus kepada akhlak yang tercela, seperti membuat kegaduhan didalam 

kelas, berkelahi, mencuri peralatan tulis temannya dan lain sebagainya”.
112
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan peserta didik, ia berkata 

bahwa, “ gurur pendidikan agama islam sering memberikan nasihat kepada kami 

untuk selalu mengerjakan pekerjaan rumah (PR), agar kami tidak ribut ketika guru 

sedang menjelaskan dan lain-lain. 

4. Memberikan hukuman / teguran  kepada peseta didik yang berakhlak buruk 

dan memberikan pujian kepadapeserta didik yang berakhlak baik. 

Bentuk upaya pembinaan akhlak yang dilakukan oleh guru pendidikan 

agama islam adalah dengan memberikan hukuman / teguran  kepada peseta 

didik  yang berakhlak buruk dan memberikan pujian kepada peserta didik yang 

berakhlak baik. Teguran ini berisikan peringatan-peringatan dan nasehat-

nasehat agar tidak mengulangi kembali perbuatan yang telah terlanjur 

dilakukan peserta didik  dan memberikan sanksi yang sifatnya mendidik. 

Hukuman atau sanksi  ini bertujuan supaya peserta didik jera untuk melakukan 

pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan kepada guru pendidikan 

agam islam, penulis melihat guru pendidikan agam islam memberikan 

hukuman berupa berdiri didepan kelas (strap) kepada peserta didik yang 

membuat kegaduhan didalam kelas. Hal ini beliau lakukan dengan tujuan untuk 

membuat peserta didik jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. 

Penulis juga melihat guru pendidikan agama islam memberikan pujian kepada 

peserta didik yang mendapatkan nilai tertinggi. Hal tersebut beliau lakukan 
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dengan tujuan agar peserta didik selalu termotivasi untuk selalu mendapatkan 

nilai yang baik.
113

 

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap guru pendidikan agama 

islam, beliau berkata bahwa, “ dalam upaya pembinaan akhlak peserta didik, 

kami tidak segan-segan untuk memberikan teguran atau bahkan hukuman yang 

mendidik bagi peserta didik yang melakukan akhlak yang tercela.”
114

 

Sedangkan berdasarkan  observasi penulis terhadap peserta didik, ia 

berkata bahwa, “ guru pendidikan agama islam pernah memberikan hukuman 

kepada peserta didik, biasanya berdiri di depan kelas pada peserta didik yang 

membuat kegaduhan dikelas”. 

5. Mengawasi perilaku peserta didik. 

Dalam upaya pembinaan akhlak peserta didik, guru pendidikan agama 

islam melakukan pengawasan kepada peserta didik. Pengawasan tersebut 

dilakukan guru pendidikan agam islam baik didalam kelas maupun diluar kelas. 

Pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui perilaku peserta didik, baik didalam 

kelas maupun diluar kelas. 

Berdasarkan observasi penulis terhadap guru pendidikan agama islam, 

penulis melihat guru pendidikan agama islam sedang mengawasi peserta didik 

dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Guru pendidikan agama islam berjalan 
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mengelilingi peserta didik untuk mengetahui kemampuan  peserta didik dalam 

mengerjakan tugasnya. 

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap guru pendidikan 

agama islam, beliau berkata bahwa, “ kami selalu memberikan pengawasan 

terhadap peserta didik baik dikelas maupun diluar kelas”.
115

 

Hai ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis terhadap peserta didik, 

ia berkata  bahwa, “ guru pendidikan agama islam selalu mengawasi perilaku 

kami, baik didalam kelas maupun diluar kelas”. 

6. Memberikan teladan atau contoh yang baik kepada peserta didik. 

Bentuk upaya pembinaan akhlak yang dilakukan oleh guru pendidikan 

agama islam adalah dengan memberikan taladan atau contoh yang baik kepada 

peserta didik. Hal ini bertujuan agar peserta didik mengikuti atau mencontoh 

keteladanan yang telah dicontohkan. Sehingga peserta didik dapat terbiasa 

melakukan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dirumah ataupun 

disekolah.  

Berdasarkan observasi penulis terhadap kepala sekolah, penulis melihat 

Kepala sekolah memberikan contoh atau teladan kepada peserta didik secara 

langsung dengan cara mengajak peserta didik untuk melaksanakan solat zuhur 

berjamaah disekolah.
116
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Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru pendidikan 

agama islam, beliau berkata bahwa, “ kami selalu berupaya memberikan 

keteladanan atau contoh yang baik pada peserta didik. Seperti solat zuhur 

berjamaah disekolah, membuang sampah di tempat sampah, mengucapkan salam 

ketika memasuki kelas dan lain sebagainya”.
117

 

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis terhadap peserta didik, 

ia berkata bahwa,” guru pendidikan agama islam sering memberikan contoh 

keteladanan yang baik kepada peserta didik. Seperti membuang sampah ditempat 

sampah, memberi salam ketika bertemu dengan orang lain, dan lain-lain”. 

C. Analisis Data   

1. Upaya Kepala Sekolah dalam Membina Akhlak Peserta Didik SDN 

Kangkung Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung 

Berdasarkan penyajian data sebagaimana yang telah disampaikan pada 

bagian penyajian data, maka pada bagian ini penulis akan melakukan analisis 

terhadap data yang dikumpulkan sebagai hasil observasi dan wawancara penulis 

terhadap kepala SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras bandar Lampung selama 

dilapangan sebagai berikut: 

1. Memberikan pemahaman dan pengertian tentang akhlak yang baik dan 

menunjukan akhlak yang buruk peda peserta didik. 

Berdasarkan penyajian data yang telah penulis peroleh yaitu: 
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a. Hasil observasi bahwa ibu Rosmiati Karim selaku kepala sekolah SDN 

Kangkung kecamatan Bumi waras Bandar Lampung telah memberikan 

pemahaman dan pengertian tentang akhlak yang baik dan menunjukkan 

akhlak yang buruk pada peserta didik. Penulis melihat kepala sekolah sedang 

menyampaikan amanat pembina upacara. Isi amanat tersebut, kepala sekolah 

memberikan nasihat tentang pentingnya melakukan perbuatan atau akhlak 

yang baik, seperti solat zuhur bersama disekolah, menghormati guru, 

membuang sampah di tempat sampah dan lain sebagainya. Selain 

memberikan nasihat tentang pentingnya melakukan perbuatan atau akhlak 

yang baik, kepala sekolah juga menyampaikan kepada peserta didik  untuk 

tidak melakukan perbuatan / akhlak yang tercela. Seperti berkelahi, 

membuang sampah sembarangan, mencuri, merokok dan lain sebagainya. 

b. Hasil  wawancara penulis terhadap kepala SDN Kangkung kecamatan Bumi 

Waras Bandar Lampung yang menyatakan bahwa, “ kami telah melakukan 

banyak upaya dalam membina peserta didik kami. Diantaranya dengan 

memberikan pendidikan pemahaman tentang akhlak, sehingga peserta didik 

bisa membedakan mana akhlak yang baik ( yang harus dilakukan ) dan mana 

akhlak yang buruk ( yang harus ditinggalkan). Dengan upaya tersebut 

diharapkan peserta didik dapat melakukan akhlak yang baik seperti solat, 

membuang sampah di tempat sampah, menghormati orang lain, dan lain 

sebagainya dalam kehidupan sehari-hari mereka baik dirumah maupun 

disekolah.”  
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Berdasarkan analisis terhadap data yang telah dipaparkan diatas, kepala 

sekolah SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar lampung telah 

berupaya membina akhlak peserta didik dengan cara memberikan 

pemahaman dan pengertian tentang akhlak yang baik dan menunjukan 

akhlak yang buruk pada peserta didik. Pembinaan  tersebut dilakukan pada 

saat memberikan amanat upacara bendera. Upaya tersebut termasuk 

kedalam indikator memberikan pemahaman dan pengertian tentang akhlak 

yang baik dan menunjukan akhlak yang buruk peda peserta didik. Akan 

tetapi penulis melihat masih ada peserta didik yang belum memahami 

tentang pengertian akhlak yang baik karena masih ada peserta didik yang 

masih tidak memakai seragam sekolah lengkap, membung sampah 

sembarangan, dan lain-lain. 

2. Memberikan anjuran untuk melakukan akhlak yang baik dan melarang untuk 

melakukan akhlak yang buruk 

a. Hasil observasi yang penulis lakukan terhadap kepala sekolah SDN 

kangkung kecamatan Bumi waras telah memberikan anjuran untuk 

melakukan akhlak yang baik dan melarang untuk melakukan akhlak yang 

buruk. Penulis melihat kepala sekolah mengajak peserta didik untuk solat 

berjamaah di musolla sekolah. 

b. Hasil wawancara  penulis  terhadap kepala sekolah SDN Kangkung 

kecamatan Bumi Waras Lampung beliau berkata bahwa, “ kami selalu 

menganjurkan peserta didik untuk selalu melakukan perbuatan yang baik / 

terpuji. Seperti menganjurkan peserta didik untuk selalu solat berjamaah di 
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musollah sekolah, mengucapkan salam dan bersalaman ketika bertemu guru, 

membuang sampah  pada tempatnya dan lain sebagainya.” 

Berdasarkan analisis terhadap data yang telah dipaparkan diatas, 

kepala sekolah SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar lampung 

telah berupaya membina akhlak peserta didik dengan cara memberikan 

anjuran untuk melakukan akhlak yang baik dan melarang untuk melakukan 

akhlak yang buruk. Upaya tersebut terlihat pada saat kepala sekolah 

menganjurkan kepada peserta didik untuk solat zuhur berjamaah disekolah, 

menganjurkan kepada peserta didik untuk membuang sampaah dikotak 

sampah dan lain sebagainya.  Upaya tersebut termasuk kedalam indikator 

memberikan anjuran untuk melakukan akhlak yang baik dan melarang untuk 

melakukan akhlak yang buruk. Akan tetapi penulis melihat masih ada 

peserta didik yang tidak melaksanakan solat zuhur berjamaah disekolah, 

membuang sampah tidak di tempat sampah. 

3. Menasihati peserta didik agar tidak terjerumus pada akhlak yang buruk. 

a. Hasil  observasi yang penulis lakukan terhadap kepala sekolah SDN 

kangkung kecamatan Bumi waras telah menasihati peserta didik agar tidak 

terjerumus pada akhlak yang buruk. Penulis melihat kepala sekolah 

memberikan nasihat kepada peserta didik bahwa membuang sampah 

sembarangan itu termasuk perilaku yang tercela. Kepala sekolah juga 

menjelaskan akibat atau dampak dari membuang sampah sembarangan. 

b. Hasil  wawancara penulis terhadap kepala SDN Kangkung kecamatan 

Bumi Waras Bandar Lampung yang menyatakan bahwa, “ kami selalu 
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memberikan nasihat kepada peserta didik agar tidak melakukan perbuatan 

atau akhlak yang tercela, seperti berkelahi, merokok, membuang sampah 

sembarangan dan lain-lain. Selain menasihati peserta didik kami juga 

biasanya memberikan pemahaman kepada peserta didik akibat atau dampak 

dari perilaku tercela tersebut yang akan merugikan diri sendiri dan orang 

lain”. 

Berdasarkan analisis terhadap data yang telah dipaparkan diatas, 

kepala sekolah SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar lampung 

telah berupaya membina akhlak peserta didik dengan cara menasihati 

peserta didik agar tidak terjerumus pada akhlak yang buruk. Upaya tersebut 

terlihat pada saat kepala sekolah memberikan nasihat kepada peserta didik 

yang membuang sampah tidak di tempat sampah. Kepala sekolah 

memberikan nasihat kepada peserta didik untuk membuang sampah 

ditempat sampah. Selain itu kepala sekolah jugan menjelaskan dampak atau 

akibat dari membuang sampah sembarangan. Upaya tersebut termasuk 

kedalam indikator menasihati peserta didik agar tidak terjerumus pada 

akhlak yang buruk. Akan tetapi penulis melihat masih ada peserta didik 

yang  membuang sampah tidak pada tempatnya, melihat peserta didik yang 

sedang berkelahi dengan temannya. 

4. Memberikan hukuman / teguran  kepada peseta didik yang berakhlak 

buruk dan memberikan pujian kepada  peserta didik yang berakhlak baik. 

a. Hasil observasi yang penulis lakukan terhadap kepala sekolah SDN 

kangkung kecamatan Bumi waras telah memberikan hukuman / 
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teguran  kepada peseta didik yang berakhlak buruk dan memberikan 

pujian kepada peserta didik yang berakhlak baik. Penulis melihat 

kepala sekolah memberikan teguran kepada peserta didik yang tidak 

mematuhi peraturan sekolah, seperti tidak memakai atribut sekolah 

dengan lengkap. Hal ini bertujuan agar peserta didik merasa jera untuk  

mengulangi perbuatan tersebut kembali.  Selain melihat kepala sekolah 

memberikan teguran kepada peserta didik, penulis juga melihat kepala 

sekolah memberikan pujian kepada peserta didik yang melakukan 

upacara bendera dengan baik hal ini bertujuan agar peserta didik selalu 

termotivasi untuk melakukan perbuatan yang baik. 

b. Hasil  wawancara penulis terhadap kepala SDN Kangkung kecamatan 

Bumi Waras Bandar Lampung yang menyatakan bahwa, “dalam upaya 

pembinaan akhlak peserta didik, kami tidak segan-segan untuk 

memberikan tegoran bahkan hukuman bagi peserta didik yang 

melakukan akhlak yang tercela. Teguran ini bertujuan untuk membuat 

mereka jera dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi”. 

Berdasarkan analisis terhadap data yang telah dipaparkan 

diatas, kepala sekolah SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar 

lampung telah berupaya membina akhlak peserta didik dengan cara 

memberikan hukuman / teguran  kepada peseta didik yang berakhlak 

buruk dan memberikan pujian kepada  peserta didik yang berakhlak 

baik. Upaya tersebut dilakukan dengan cara memberikan teguran atau 

hukuman yang sifatnya mendidik peserta didik. Hal tersebut bertujuan 
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agar peserta didik jera sehingga tidak akan mengulangi perbuatan 

tersebut kembali. Upaya tersebut termasuk kedalam indikator 

menasihati peserta didik agar tidak terjerumus pada akhlak yang buruk. 

Akan tetapi penulis melihat masih ada peserta didik yang  tidak 

memakai atribut sekolah dengan lengkap. 

5. Mengawasi perilaku peserta didik. 

a. Hasil  observasi yang penulis lakukan terhadap kepala sekolah SDN 

kangkung kecamatan Bumi waras telah mengawasi perilaku peserta 

didik. Penulis melihat kepala sekolah melakukan pengawasan terhadap 

peserta didik pada saat solat zuhur berjamaah disekolah. Kepala 

sekolah secara langsung mengawasi/ mengontrol peserta didik untuk 

melaksanakan solat zuhur berjamaah di sekolah. Kepala sekolah tidak 

segan untuk menegur peserta didiknya yang tidak mengikuti solat 

berjamaah di sekolah. 

b. Hasil  wawancara penulis terhadap kepala SDN Kangkung kecamatan 

Bumi Waras Bandar Lampung yang menyatakan bahwa, “ kami selalu 

mengawasi / mengontrol peserta didik kami, baik didalam maupun 

diluar kelas” 

Berdasarkan analisis terhadap data yang telah dipaparkan diatas, 

kepala sekolah SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar lampung 

telah berupaya membina akhlak peserta didik dengan cara mengawasi 

perilaku peserta didik. Pengawasan terhadap peserta didik ini beliau 

lakukan  pada saat solat zuhur berjamaah disekolah. Kepala sekolah secara 
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langsung mengawasi/ mengontrol peserta didik untuk melaksanakan solat 

zuhur berjamaah di sekolah. Kepala sekolah tidak segan untuk menegur 

peserta didiknya yang tidak mengikuti solat berjamaah di sekolah. Upaya 

tersebut termasuk kedalam indikator mengawasi perilaku peserta didik. 

Akan tetapi penulis melihat masih ada pesrta didik yang tidak solat zuhur 

berjamaah disekolah. 

6. Memberikan teladan atau contoh yang baik kepada peserta didik. 

a. Hasil  observasi yang penulis lakukan terhadap kepala sekolah SDN 

kangkung kecamatan Bumi waras telah memberikan teladan atau contoh 

yang baik kepada peserta didik. penulis melihat Kepala sekolah 

memberikan contoh atau teladan kepada peserta didik secara langsung 

dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

pembinaan akhlak peserta didik, seperti cara mengajak peserta didik 

untuk melaksanakan solat berjamaah pada waktu solat zuhur, dan 

memberikan sedikit kultum kepada peserta didik tentang pembinaan 

akhlak, mengucapkan salam dan bersalaman ketika bertemu guru, peserta 

didik, dan orang lain. 

b. Hasil  wawancara penulis terhadap kepala SDN Kangkung kecamatan 

Bumi Waras Bandar Lampung yang menyatakan bahwa, “ dalam upaya 

pembinaan akhlak peserta didik, kami juga memberikan contoh atau 

keteladanan kepada peserta didik kami untuk selalu melakukan perbuatan 
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yang terpuji. Seperti mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain, 

solat zuhur berjamaah di sekolah dan lain-lain.”
118

 

Berdasarkan analisis terhadap data yang telah dipaparkan diatas, 

kepala sekolah SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar lampung 

telah berupaya membina akhlak peserta didik dengan cara Memberikan 

teladan atau contoh yang baik kepada peserta didik. Upaya tersebut 

dilakukan dengan cara memberikan contoh / keteladanan yang baik bagi 

peserta didik. Seperti membuang sampah dikotak sampah, mengerjakan 

solat zuhur bersama disekolah, mengucapkan salam ketika bertemu dengan 

guru dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat meniru 

perbuatan contoh / keteladanan tersebut. Upaya tersebut termasuk kepada 

indikator memberikan teladan atau contoh yang baik kepada peserta didik. 

Akan tetapi penulis juga melihat masih ada peserta didik yang membuang 

sampah tidak pada tempatnya, tidak melaksanakan solat zuhur berjamaah 

disekolah. 

2. Upaya Guru Pendidikan agama Islam dalam Membina Akhlak Peserta 

Didik SDN Kangkung Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung 

Berdasarkan penyajian data sebagaimana yang telah disampaikan pada 

bagian penyajian data, maka pada bagian ini penulis akan melakukan analisis 

terhadap data yang dikumpulkan sebagai hasil observasi dan wawancara penulis 

terhadap guru pendidikan agama islam SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras 

bandar Lampung selama dilapangan sebagai berikut: 
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1. Memberikan pemahaman dan pengertian tentang akhlak yang baik dan 

menunjukan akhlak yang buruk peda peserta didik. 

a. Hasil  observasi yang penulis lakukan terhadap guru pendidikan agama 

islam  SDN kangkung kecamatan Bumi waras telah Memberikan 

pemahaman dan pengertian tentang akhlak yang baik dan menunjukan 

akhlak yang buruk peda peserta didik. Penulis melihat guru pendidikan 

agama islam sedang memberikan pelajaran tentang doa sebelum dan 

sesudah belajar. Guru memberikan pemahaman bahwa peserta didik harus 

membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Guru pendidikan agama islam 

juga menjelaskan manfaat dari membaca doa. Sehingga guru menasihati 

peserta didik untuk senantiasa selalu membaca doa sebelum dan sesudah 

belajar. 

b. Hasil  wawancara penulis terhadap guru pendidikan agama islam SDN 

Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung yang menyatakan 

bahwa, “ kami selalu memberikan pemahaman konsep tentang akhlak 

kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat melaksanakan 

perbuatan atau akhlak yang baik dan meninggalkan perbuatan yang tercela 

/ buruk”.
119

 

Berdasarkan analisis terhadap data yang telah dipaparkan diatas, 

guru pendidikan agama islam SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras 

Bandar Lampung telah berupaya membina akhlak peserta didik dengan 

cara memberikan pemahaman dan pengertian tentang akhlak yang baik 
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dan menunjukan akhlak yang buruk peda peserta didik. Upaya tersebut 

dilakukan oleh guru pendidikan agama islam disaat beliau mengajar 

didalam kelas. Beliau selalu memberikan pemahaman tentang akhlak. 

Sehingga peserta didik bisa membedakan mana akhlak yang baik (yang 

harus dilakukan) dan mana akhlak yang buruk (yang harus ditinggalkan). 

Upaya tersebut termasuk kepada indikator memberikan pemahaman dan 

pengertian tentang akhlak yang baik dan menunjukan akhlak yang buruk 

peda peserta didik. Akan tetapi penulis juga melihat masih ada peserta 

didik yang tidak membaca doa setelah belajar. 

2. Memberikan anjuran untuk melakukan akhlak yang baik dan melarang 

untuk melakukan akhlak yang buruk. 

a. Hasil  observasi yang penulis lakukan terhadap guru pendidikan agama 

islam  SDN kangkung kecamatan Bumi waras telah memberikan 

anjuran untuk melakukan akhlak yang baik dan melarang untuk 

melakukan akhlak yang buruk. Penulis melihat guru pendidikan agama 

islam sedang memberikan anjuran kepada peserta didik untuk 

senantiasa melakukan pembiasaan menerapkan akhlak yang baik/ 

terpuji baik didalam kelas maupun diluar kelas. Contoh pembiasaan 

pembinaan akhlak peserta didik didalam kelas dengan cara:Membaca 

salam sebelum masuk kelas, membaca doa sebelum dan sesudah  

belajar, menghormati dan menghargai guru, menyayangi sesama 

teman, membiasakan bersalaman kepada guru ketika hendak keluar 

kelas (pulang). Contoh pembiasaan pembinaan akhlak peserta didik 
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diluar kelas yaitu dengan cara : mengucapkan salam ketika bertemu 

dengan kepala sekolah, guru, teman dan orang lain, Bersalaman ketika 

bertemu kepala sekolah, guru, teman dan orang lain, Membuang 

sampah di tempat sampah dan menjaga kerukunan terhadap sesama 

teman saat berada di luar kelas. 

b. Hasil  wawancara penulis terhadap guru pendidikan agama islam SDN 

Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung yang menyatakan 

bahwa, “kami selalu memberikan anjuran kepada peserta didik untuk 

melakukan akhlak yang baik, seperti membaca doa sebelum dan 

sesudah belajar, mengucapkan salam ketika masuk kedalam kelas dan 

lain-lain. Selain itu guru pendidikan agama islam juga melarang 

peserta didik untuk melakukan akhlak yang buruk. Seperti mengambil 

peralatan tulis temannya, membuat kegaduhan dikelas dan lain 

sebagainya”. 

Berdasarkan analisis terhadap data yang telah dipaparkan 

diatas, guru pendidikan agama islam SDN Kangkung kecamatan Bumi 

Waras Bandar Lampung telah berupaya membina akhlak peserta didik 

dengan cara memberikan anjuran untuk melakukan akhlak yang baik 

dan melarang untuk melakukan akhlak yang buruk baik didalam kelas 

maupun di luar kelas. Upaya tersebut dilakukan dengan cara 

pembiasan kepada peserta didik untuk melakukan perbuatan atau 

akhlak yang baik. Sehingga peserta didik terbiasa melakukan akhlak 

yang baik. Seperti membaca doa sebelum dan sesudah belajar, tidak 
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membuat kegaduhan didalam kelas dan lain sebagainya. Upaya 

tersebut termasuk kepada indikator memberikan anjuran untuk 

melakukan akhlak yang baik dan melarang untuk melakukan akhlak 

yang buruk . Akan tetapi penulis juga melihat masih ada peserta didik 

yang tidak membaca doa setelah belajar. 

3. Menasihati peserta didik agar tidak terjerumus pada akhlak yang buruk 

atau tercela 

a. Hasil  observasi yang penulis lakukan terhadap guru pendidikan agama 

islam  SDN kangkung kecamatan Bumi waras telah menasihati peserta 

didik agar tidak terjerumus pada akhlak yang buruk atau tercela. Penulis 

melihat guru pendidikan agama islam sedang menasihati peserta didik 

yang sedang membuat kegaduhan dikelas. Guru pendidikan agama islam 

menasihati peserta didik untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. 

Dan beliau juga memberikan pemahaman tentang akibat yang akan 

didapatkan apabila selalu membuat kegaduhan dikelas. 

b. Hasil  wawancara penulis terhadap guru pendidikan agama islam SDN 

Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung yang menyatakan 

bahwa, “kami selalu menasihati peserta didik kami agar tidak terjerumus 

kepada akhlak yang tercela, seperti membuat kegaduhan didalam kelas, 

berkelahi, mencuri peralatan tulis temannya dan lain sebagainya”. 

Berdasarkan analisis terhadap data yang telah dipaparkan diatas, 

guru pendidikan agama islam SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras 

Bandar Lampung telah berupaya membina akhlak peserta didik dengan 
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cara menasihati peserta didik agar tidak terjerumus pada akhlak yang 

buruk atau tercela. Upaya tersebut dilakukan oleh guru pendidikan agama 

islam agar peserta didik tidak terjerumus pada perbuatan yang tercela. 

Upaya tersebut termasuk kepada indikator menasihati peserta didik agar 

tidak terjerumus pada akhlak yang buruk atau tercela. Akan tetapi penulis 

juga melihat masih ada peserta didik yang membuat kegaduhan didalam 

kelas. 

4. Memberikan hukuman / teguran  kepada peseta didik yang berakhlak 

buruk dan memberikan pujian kepada  peserta didik yang berakhlak baik. 

a. Hasil observasi yang penulis lakukan terhadap guru pendidikan agama 

islam  SDN kangkung kecamatan Bumi waras telah memberikan hukuman 

/ teguran  kepada peseta didik yang berakhlak buruk dan memberikan 

pujian kepada peserta didik yang berakhlak baik. Penulis melihat guru 

pendidikan agama islam memberikan hukuman berupa berdiri didepan 

kelas (strap) kepada peserta didik yang membuat kegaduhan didalam 

kelas. Hal ini beliau lakukan dengan tujuan untuk membuat peserta didik 

jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Penulis juga 

melihat guru pendidikan agama islam memberikan pujian kepada peserta 

didik yang mendapatkan nilai tertinggi. Hal tersebut beliau lakukan 

dengan tujuan agar peserta didik selalu termotivasi untuk selalu 

mendapatkan nilai yang baik. 

b. Hasil  wawancara penulis terhadap guru pendidikan agama islam  SDN 

Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung yang menyatakan 
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bahwa,“ dalam upaya pembinaan akhlak peserta didik, kami tidak segan-

segan untuk memberikan teguran atau bahkan hukuman yang mendidik 

bagi peserta didik yang melakukan akhlak yang tercela dan kami juga 

memberikan reward berupa pujian kepada peserta didik yang melakukan 

akhlak yang baik atau terpuji”. 

Berdasarkan analisis terhadap data yang telah dipaparkan diatas,guru 

pendidikan agama islam SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar 

lampung telah berupaya membina akhlak peserta didik dengan cara 

Memberikan hukuman / teguran  kepada peseta didik yang berakhlak buruk 

dan memberikan pujian kepada  peserta didik yang berakhlak baik. Upaya 

tersebut dilakukan dengan cara memberikan teguran atau bahkan hukuman 

kepada peserta didik yang melakukan akhlak yang tercela. Teguran atau 

hukuman tersebut bertujuan untuk membuat peserta didik jera sehingga peserta 

didik tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Upaya tersebut termasuk 

kepada indikator memberikan hukuman / teguran  kepada peseta didik yang 

berakhlak buruk dan memberikan pujian kepada peserta didik yang berakhlak 

baik. Akan tetapi penulis juga melihat masih ada peserta didik yang membuat 

kegaduhan didalam kelas. padahal guru pendidikan agama islam sudah sering 

menasihati peserta didik untuk tenang ketika berada didalam kelas. 

5. Mengawasi perilaku peserta didik 

a. Hasil  observasi yang penulis lakukan terhadap guru pendidikan agama islam  

SDN kangkung kecamatan Bumi waras telah mengawasi perilaku peserta didik. 

Penulis melihat guru pendidikan agama islam sedang mengawasi peserta didik 
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dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Guru pendidikan agama islam 

berjalan mengelilingi peserta didik untuk mengetahui kemampuan  peserta 

didik dalam mengerjakan tugasnya. 

b. Hasil  wawancara penulis terhadap guru pendidikan agama islam SDN 

Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung yang menyatakan bahwa, 

“ kami selalu memberikan pengawasan terhadap peserta didik baik dikelas 

maupun diluar kelas”. 

Berdasarkan analisis terhadap data yang telah dipaparkan diatas, guru 

pendidikan agama islam SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar 

Lampung telah berupaya membina akhlak peserta didik dengan cara 

mengawasi perilaku peserta didik. Upaya ini dilakukan pada saat proses 

pembelajaran di dalam kelas maupun diluar kelas. Upaya tersebut termasuk 

kepada indikator mengawasi perilaku peserta didik. 

6. Memberikan teladan atau contoh yang baik kepada peserta didik. 

a. Hasil  observasi yang penulis lakukan terhadap guru pendidikan agama 

islam  SDN kangkung kecamatan Bumi waras telah memberikan teladan 

atau contoh yang baik kepada peserta didik. Penulis melihat guru 

pendidikan agama islam  memberikan contoh atau teladan kepada peserta 

didik secara langsung dengan cara mengajak peserta didik untuk 

melaksanakan solat zuhur berjamaah disekolah. 

b. Hasil  wawancara penulis terhadap guru pendidikan agama islam SDN 

Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung yang menyatakan 

bahwa, ““ kami selalu berupaya memberikan keteladanan atau contoh 



108 
 

yang baik pada peserta didik. Seperti solat zuhur berjamaah disekolah, 

membuang sampah di tempat sampah, mengucapkan salam ketika 

memasuki kelas dan lain sebagainya”. 

Berdasarkan analisis terhadap data yang telah dipaparkan diatas, 

guru pendidikan agama islam SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras 

Bandar Lampung telah berupaya membina akhlak peserta didik dengan 

cara memberikan teladan atau contoh yang baik kepada peserta didik. 

Dengan memberikan contoh yang baik, guru pendidikan agama islam 

mengharapkan peserta didik terbiasa untuk melakukan akhlak yang baik / 

terpuji dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah ataupun dirumah. 

Upaya tersebut termasuk kepada indikator memberikan teladan atau 

contoh yang baik kepada peserta didik . Akan tetapi penulis juga melihat 

masih ada peserta didik yang tidak melaksanakan solat zuhur berjamaah di 

sekolah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian tesis yang telah penulis sajikan sebagaimana telah dipaparkan 

di bab sebelumnya yang berudul “ Upaya kepala Sekolah Dan Guru pendidikan 

Agama Islam Dalam Membina Akhlak Peserta Didik SDN Kangkung Kecamatan 

Bumi Waras Bandar Lampung”, maka penulis dapat menyimpulkam sebagai 

berikut : 

Upaya-upaya kepala sekolah dan guru pendidikan agama islam dalam 

membina akhlak peserta didik SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar 

Lampung diantaranya yaitu dengan : 

1. Memberikan pemahaman dan pengertian tentang akhlak yang baik dan 

menunjukan yang buruk  kepada peserta didik. 

2. Memberikan anjuran untuk melakukan akhlak yang baik dan melarang untuk 

melakukan akhlak yang buruk. 

3. Menasihati peserta didik agar tidak terjerumus pada akhlak yang buruk 

4. Memberikan hukuman kepada peserta didik yang berakhlak buruk dan 

memberikan pujian kepada peserta didik yang berakhlak baik 

5. Mengawasi perilaku peserta didik 

6. Memberikan tauladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 
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B . Rekomendasi 

          Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis mencoba mengemukakan 

beberapa saran / rekomendasi kepada berbagai pihak, yaitu: 

1. Kepala sekolah 

 Diharapkan kepada kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja seluruh 

tenaga kependidikan, menciptakan hubungan kerjasama dalam pembinaan 

moralitas peserta didik sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan 

pengajaran di SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras bandar lampung 

2. Guru pendidikan agama islam 

 Diharapkan kepada guru pendidikan agama islam setidak-tidaknya untuk 

mempertahankan dan bahkan bila perlu meningkatkan upaya dalam membina 

akhlak peserta didik, sehingga diharapkan setelah peserta didik lulus dari SDN 

kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung dapat melangsungkan 

pendidikannyan ke jenjang berikutnya memiliki karakterdan kepribadian yang 

luhur 

3. Orang tua / wali murid 

 Diharapkan pula kepada wali murid ( orang tua) dilingkungan keluarga 

dan pemuka agama dilingkungan masyarakat untuk turut memperhatikan situasi 

kehidupan yang memelihara moralitas, sehingga turut menunjang terhadap upaya 

kepala sekolah dan guru pendidikan agama islam dalam membina peserta didik 

SDN Kangkung kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung, karena pembinaan 

akhlak siswa tidak terlepas dari hubungan dan kerja sama tiga lembaga 

pendidikan, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. 
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LAMPIRAN I 

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN DALAM PENELITIAN TENTANG 

UPAYA KEPALA SEKOLAH DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM                    

DALAM MEMBINA AKHLAK PESERTA DIDIK SDN KANGKUNG                                          

KECAMATAN BUMI WARAS BANDAR LAMPUNG 

A. Instrumen Pengumpulan Data Melalui Observasi Dan Dokumentasi 

1. Latak geografis dan keadaan lingkungan SDN Kangkung Kecamatan 

Bumi Waras Bandar Lampung 

2. Sejarah berdirinya 

3. Visi dan Misi sekolah 

4. Struktur organisasi sekolah 

5. Keadaan sarana dan prasarana 

6. Keadaan guru, staf dan peserta didik 

B. Instrumen pengumpulan data melalui wawancara 

1. Apakah kepala sekolah dan guru berupaya membina akhlak peserta didik 

dengan Memberikan pemahaman dan pengertian tentang akhlak yang baik 

dan menunjukan yang buruk  kepada peserta didik. 

2. Apakah kepala sekolah dan guru berupaya membina akhlak peserta didik 

dengan Memberikan anjuran untuk melakukan akhlak yang baik dan 

melarang untuk melakukan akhlak yang buruk. 

3. Apakah kepala sekolah dan guru berupaya membina akhlak peserta didik 

dengan Menasihati peserta didik agar tidak terjerumus pada akhlak yang 

buruk 

4. Apakah kepala sekolah dan guru berupaya membina akhlak peserta didik 

dengan Memberikan hukuman kepada peserta didik yang berakhlak buruk 

dan memberikan pujian kepada peserta didik yang berakhlak baik 

5. Apakah kepala sekolah dan guru berupaya membina akhlak peserta didik 

dengan Mengawasi perilaku peserta didik 

6. Apakah kepala sekolah dan guru berupaya membina akhlak peserta didik 

dengan Memberikan tauladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 
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KISI-KISI ANGKET 

UPAYA KEPALA SEKOLAH DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

DALAM MEMBINA AKHLAK PESERTA DIDIK DI SDN KANGKUNG 

KECAMATAN BUMI WARAS BANDAR LAMPUNG 

 

No. Variabel Indiktor No. Item Jumlah Item 

1. Upaya Kepla Sekolah 

dan Guru Pendidikan 

Agama Islam dalam 

Membina Akhlak Peserta 

Didik 

1. Memberikan 

pemahaman dan 

pengertian 

2. Menganjuran dan 

meng himbau 

3. Menasihati 

4. Memberikan 

hukuman dan 

pujian 

5. mengawasi 

6. Memberi teladan 

 

1, 9, 14, 

17 

 

2, 13 

 

3 

4.5 

 

6 

7, 16 

4 

 

 

2 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

2. Faktor yang 

Menyebabkan Upaya 

Kepala Sekolah dan Guru 

Pendidikan Agama Islam 

1. Faktor dari 

lingkungan 

Keluarga 

2. Faktor dari 

10,12, 

20 

 

8, 15, 

3 

 

4 
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Belum Optimal dalam 

Membina Akhlak Peserta 

Didik 

 

Masyakarat 18, 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

ANGKET UNTUK PESERTA DIDIK 

SDN KANGKUNG 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama  : 

2. Kelas  : 

3. Jenis Kelamin : 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Bacalah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan teliti 

2. Berilh tanda silang (X) pada alternatif pilihan yang sesuai dengan keadaanmu 

3. Setelah pengisian dalam waktu yang tidak terlalu lama, mohon segera 

dikembalikan kepada kami. 

 

PERTANYAAN  

1. Apakah guru pendidikan agama islam selalu mengajarkan adik untuk berakhlak 

yang baik seperti tidak membolos, membaca doa sebelum belajar dan 

sebagainya? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 
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2. Menurut adik, apakah sebelum belajar mata pelajaran pendidikan agama islam 

selalu dimulai dengan berdoa terlebih dahulu? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

 

3. Apakah guru pendidikan agama islam selalu menasihati siswa agar tidak 

terjerumus pada akhlak yang buruk, seperti membuat kegaduhan di kelas, 

mencuri peralatan tulis dan lain sebagainya? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

 

4. Apakah guru pendidikan agama islam suka memberi hukuman seperti di setrap, 

apabila siswanya melakukan pelanggaran didalam sekolah? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

 

5. Apakah guru pendidikan agama islam memberikan pujian jika siswa berakhlak 

yang baik? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 
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c. Tidak pernah 

 

6. Apakah guru pendidikan agama islam mengawasi perilaku siswa sehari-hari 

disekolah? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

 

7. Apakah guru pendidikan agama islam selalu mengajarkan kepada adik untuk 

selalu mengucapkan salam dan bersalaman ketika bertemu dengan guru? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

 

8. Apakah adik selalu ikut mengaji di TPA lingkungan tempat adik tinggal? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

 

 

9. Apakah adik selalu mengikuti  kegiatan pesantren kilat di bulan ramadhan? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 
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c. Tidak pernah 

 

10. Apakah orang tua adik selalu mengingatkan adik untuk belajar dengan giat? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

 

11. Apakah ketika disekolah adik selalu mentaati peraturan, seperti tidak 

membolos, tidak membuat kegaduhan di kelas dan lain sebagainya? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

 

12. Apakah adik mengucapkan salam ketika akan berangkat kesekolah dan 

bersalaman dengan orang tua? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

 

13. Apakah adik melaksanakan tugas apabila disuruh atau diperintah oleh guru-

guru disekolah? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 
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c. Tidak pernah 

 

14. Apakah sekolah mengadakan kegiatan keagamaan, seperti maulid nabi, isra’ 

mi’raj dan lain sebagainya? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

  

15. Apakah dilingkungan tempat adik tinggal sering melihat orang berkelahi? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

 

16. Apakah adik membuang sampah di tempat sampah? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

 

17. Apakah guru pendidikan agama islam memberikan pemahaman dan 

pengertian tentang akhlak yang baik dan yang buruk? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 
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18. Apakah dilingkungan tempat tinggal adik sering melihat orang merokok? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

 

19. Apakah adik mengikuti kegiatan keagamaan di sekitar tempat tinggal adik, 

seperti pengajian, maulid nabi dan lain-lain? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah  

 

20. Apakah orang tua adik memberikan nasihat untuk melakukan akhlak yang 

baik dan melarang melalukan perbuatan yang buruk? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 
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