
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pendidikan yang dicanangkan dalam Undang-undang Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak lepas dari tujuan

pendidikan Islam. Tobroni mengemukakan bahwa dalam aktivitas

pendidikan, tujuan atau cita-cita dirumuskan dalam tujuan akhir (the ultimate

aims of education) secara padat dan singkat. Tujuan pendidikan Islam

biasanya digambarkan dalam dua perspektif, yaitu manusia (pribadi) ideal

dan masyarakat (makhluk sosial) ideal. Perspektif manusia ideal seperti

“Insan kamil”, “Insan cita”, “Muslim paripurna”,”Manusia yang ber-imtaq

dan ber-iptek” dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk masyarakat ideal

seperti “Masyarakat madani”, “Masyarakat utama” dan sebagainya.1

Sementara itu para pakar pendidikan Islam dalam Kongres Sedunia tentang

Pendidikan Islam telah merumuskan tujuan pendidikan Islam yaitu:

Education should aim at the balance growth of total personality of man
through the training of man’s spirit, intellect the rational self, feeling
and bodily sense. Education should therefore cater for the growth of
man in all its aspects, spiritual, intellectual, imaginative, physical,
scientific, linguistic, both individually and collectively, and motivate all
these aspects toward goodness and attainment of perfection. The
ultimate aim of education lies in the realization of complete submission
to Allah on the level of individual, the community and humanity at
large.2

1 Tobroni, Pendidikan Islam; Paradigma Teologis, Filosofis dan Spritualitas (Cet. I;
Malang: UMM Press, 2008), h. 50.

2Second World Conference on Muslim Education, International Seminar on Islamic
Concepts and Curriculla, Recommendations, 15th to 20th , March 1980, Islamabad, sebagaimana
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Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki

tujuan yang luas dan dalam sesuai kebutuhan manusia sebagai makhluk

individual dan sosial yang dijiwai oleh ajaran agama. Karenanya pendidikan

harus melayani pertumbuhan manusia dari semua aspeknya baik spiritual,

intelektual, imajinasi, jasmaniah, ilmiah maupun bahasanya. Pada akhirnya

tujuan itu adalah realisasi penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah swt. baik

perorangan, masyarakat ataupun umat manusia. Firman Allah dalam Q.S. Az-

Zariyat: 56.

      
Terjemahnya:

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka
beribadah kepada-Ku.3

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan manusia diciptakan adalah

agar manusia mengabdi kepada Allah swt. Salah satu media untuk dapat

mengetahui cara mengabdi kepada Allah swt. yaitu melalui pendidikan.

Dewasa ini pendidikan agama menjadi sorotan tajam masyarakat.

Banyaknya perilaku menyimpang peserta didik dan remaja pada umumnya

yang tidak sesuai dengan norma agama akhir-akhir ini mendorong berbagai

pihak mempertanyakan efektivitas pelaksanaan pendidikan agama di

sekolah.4 Seringnya media cetak dan elektronik menayangkan perilaku

amoral peserta didik di sekolah -mulai dari penyalahgunaan narkoba, miras,

dikutip oleh H. M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam; Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis
Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner (Ed. 1., Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 40.

3Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Depag RI, 2005), h. 756.
4Lihat Mas’oed Abidin, Hidupkan Energi Ruhani: Akhlak Remaja Hari Ini dan

Prospeknya di Masa Depan dalam
http://buyamasoedabidin.wordpress.com/2008/05/24/pembinaan-akhlak-remaja
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seks bebas hingga tawuran yang sangat mengganggu ketertiban dan

keamanan masyarakat- seakan menambah panjang daftar “buku dosa”

kalangan pendidik sebagai salah satu unsur yang berpengaruh dalam proses

pendidikan.

Fenomena tersebut seakan menunjukkan rendahnya kualitas

Pendidikan Agama Islam di sekolah sebagai mata pelajaran yang

mengedepankan pendidikan di bidang akhlak dan perilaku. Walaupun

rendahnya kualitas Pendidikan Agama Islam di sekolah bukan merupakan

satu-satunya faktor penyebab terjadinya penyimpangan perilaku peserta didik

sebagaimana dijelaskan di atas, namun peran PAI harus menjadi agen

perubahan (agent of change) dalam merubah perilaku peserta didik ke arah

yang lebih baik. Hal ini karena dalam PAI terdapat pesan moral yang

didasarkan pada ajaran luhur Ilahiah.

Memang tidak adil menimpakan tanggung jawab munculnya

kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu kepada pendidikan agama di

sekolah, sebab pendidikan agama di sekolah bukanlah satu-satunya faktor

yang menentukan dalam pembentukan watak dan kepribadian peserta didik.

Meskipun demikian, perlu diakui bahwa dalam pelaksanaan pendidikan

agama masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mendorong dilakukannva

inovasi pembelajaran terus menerus.

Setidaknya pelaksanaan PAI di sekolah saat ini dihadapkan pada dua

tantangan besar baik secara eksternal maupun internal. Tantangan eksternal

lebih merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan



4

masyarakat karena kemajuan iptek yang begitu cepat. Adapun tantangan

internal diantaranya adalah perbedaan pandangan masyarakat terhadap

keberadaan PAI. Ada yang memandang bahwa PAI hanyalah sebagai mata

pelajaran biasa dan tidak perlu memiliki tujuan yang jelas, bahkan dikatakan

landasan filosofis pelaksanaan PAI dan perencanaan program pelaksanaan

PAI kurang jelas.5

Pada persoalan keagamaan, tentu perlu mendapatkan perhatian lebih

bagi semua komponen pendidikan, mengingat waktu penerapan secara

khusus untuk pendidikan agama Islam (PAI) di sekolah relatif sempit, yaitu

hanya dua jam pelajaran dalam seminggu. Sebagian pihak memang tidak

mempersoalkan keterbatasan alokasi waktu tersebut. Namun, setidaknya

memberikan isyarat kepada pihak yang bertanggungjawab untuk memikirkan

secara ekstra pola pembelajaran agama di luar kegiatan formal di sekolah.

Jusuf Amir Feisal mengemukakan bahwa salah satu langkah konkret

yang mungkin dilaksanakan untuk mengatasi atau memperbaiki pengaruh

buruk terhadap kaum remaja adalah kegiatan keagamaan seperti pengajian,

usaha pengumpulan dan pembagian zakat atau sedekah, serta kerjabakti

untuk masyarakat dengan sarana dari masyarakat dan pemerintah

ditingkatkan.6

Peran aktif dan kreatif guru sangat dituntut untuk menyelenggarakan

kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menunjang pembelajaran PAI terutama

5 Syahidin, dkk., Moral dan Kognisi Islam (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 4-8.
6Lihat Jusuf Amir Feisal, Reorientasi Pendidikan Islam (Jakarta: Gema Insani Press,

1995), h. 234.
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pembinaan akhlak peserta didik, melalui keteladanan dan praktek nyata di

lingkungannya. Tanggungjawab dalam menyiapkan generasi yang akan

datang harus dipikirkan dan direncanakan secara matang. Islam sebagai

ajaran yang komplit memberikan gambaran sebagaimana tercantum dalam

Q.S. An-Nisa>'/4 : 9:

              
     

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka
mengucapkan perkataan yang benar.7

Keberhasilan peserta didik dalam memahami dan mengaplikasikan

nilai-nilai agama Islam melalui pembelajaran PAI di sekolah perlu didukung

keterlibatan orang tua dalam membina anaknya di rumah, termasuk

memotivasi untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler PAI di luar jam

pelajaran sekolah. Hal ini karena sebagian besar kehidupan peserta didik

berlangsung di luar sekolah. Dalam satu minggu peserta didik menerima

pembelajaran PAI selama 2 jam pelajaran atau 2 x 45 menit = 90 menit. Jika

dipersentase, maka hanya 0,90 % pembinaan agama Islam di sekolah, dan

7Departemen Agama RI., loc. cit., h. 101.
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99,10% pembinaan agama Islam berlangsung di luar sekolah baik dalam

keluarga maupun masyarakat.8

Dalam menyikapi hal tersebut -meskipun ada juga yang tidak

mempersoalkan alokasi waktu PAI di sekolah- PAI selayaknya mendapatkan

alokasi waktu yang proporsional. Langkah inovatif dan kreativitas guru PAI,

partisipasi aktif unsur-unsur sekolah hingga dukungan orang tua dalam

program kegiatan ekstrakurikuler PAI, semuanya memberi andil yang besar

dalam upaya mengembangkan kreativitas, pemahaman nilai keagamaan dan

pembinaan akhlak peserta didik.

Demikian juga dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, PAI

harus dijadikan tolak ukur dalam membentuk watak dan pribadi peserta didik,

serta membangun moral bangsa (nation character building).9 Bagi penulis,

proses membangun karakter bangsa ini perlu dilakukan dengan berbagai

langkah dan upaya yang sistemik. Akhlak sebagai salah satu bagian

terpenting dalam pendidikan hendaknya menjadi fokus utama dalam upaya

pembentukan menjadi manusia dewasa yang siap untuk mengembangkan

potensi yang dibawa sejak lahir.

Pendidikan akhlak diharapkan akan mampu mengembangkan nilai-

nilai yang dimiliki peserta didik menuju manusia dewasa yang

berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menyadari posisinya

dalam melakukan hubungan-hubungan antara manusia dengan Tuhan,

8Penghitungan ini didasarkan pada pembelajaran PAI di SMP selama 90 menit setiap
minggunya. 1 jam = 60 menit, 1 hari = 24 jam, 1 minggu = 7 x 24 x 60 = 10.080 menit. Jadi
persentase pembelajaran PAI di sekolah = 90/10.080 x 100 % = 0, 90 %.

9Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam; Upaya Pembentukan Pemikiran dan
Kepribadian Muslim (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 8.
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manusia dengan manusia, manusia dengan dirinya sendiri serta manusia

dengan lingkungan di mana ia berada.

Upaya yang bisa dilakukan untuk internalisasi nilai-nilai karakter

peserta didik di sekolah di antaranya adalah dengan memaksimalkan fungsi

mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Pendidikan agama Islam

dapat dijadikan basis untuk internalisasi nilai-nilai karakter dimaksud. Guru

agama bersama-sama para guru yang lain dapat merancang berbagai aktivitas

sehari-hari bagi peserta didik di sekolah yang diwarnai nilai-nilai ajaran

agama. Internalisasi nilai-nilai karakter dapat dilakukan secara terpadu baik

melalui pembelajaran, atau manajemen sekolah, dan atau ekstrakurikuler.10

Dengan cara ini, siswa diharapkan terbiasa untuk melakukan aktivitas-

aktivitas keagamaan yang pada akhirnya dapat membentuk karakternya.

Berawal dari keprihatinan akan hal tersebut maka pemerintah melalui

pendidikan karakter bermaksud menghidupkan kembali nilai-nilai luhur

bangsa ini yang telah mulai dilupakan.11 Internalisasi nilai-nilai karakter ini

tidak diajarkan secara terpisah, melainkan terintegrasi dalam mata pelajaran

secara keseluruhan. Dengan demikian diharapkan setiap guru menyelipkan

internalisasi nilai-nilai karakter tersebut sehingga efek yang diperoleh

nantinya akan lebih signifikan dibandingkan bila diajarkan sebagai satu mata

pelajaran tersendiri.

Dengan internalisasi nilai-nilai karakter ini diharapkan tercipta

manusia seutuhnya. Manusia yang cerdas intelektual, emosi dan spiritual

10 Jamal Ma’mur Asmani, Op.cit, hal. 58-62
11 Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dicanangkan tahun 2006,

Pendidikan Karakter melekat pada setiap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.
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sehingga akan mampu mengantarkan bangsa ini menuju ke masa depan yang

lebih baik. Sebagai bangsa yang maju dalam bidang IPTEK tanpa

meninggalkan nilai-nilai luhur yang dimilikinya.12

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di SMP 17 1

Pagelaran terlihat bahwa tingkat intensitas kegiatan ekstrakurikuler Rohis di

sekolah ini cukup tinggi dan beragam. Hal ini memperkuat alasan penulis

untuk menjadikan SMP 17 1 Pagelaran sebagai obyek yang layak diteliti.

Selain itu, indikasi adanya perilaku peserta didik yang mengarah pada

religious culture dan kontras dengan deskripsi remaja umumnya sebagaimana

tergambar sebelumnya, semakin memperkuat alasan penulis. Dengan

keunikan perbandingan jumlah peserta didik muslim yang hanya 238 orang13

atau 25,02 % dari 951 peserta didik secara keseluruhan, mendorong penulis

untuk mengungkap lebih jauh tentang upaya dan strategi yang dilakukan

pembina kegiatan ekstrakurikuler PAI dalam pembinaan akhlak peserta didik

di SMP 17 1 Pagelaran

SMP 17 1 Pagelaran adalah salah satu sekolah yang telah menerapkan

pendidikan karakter. Lewat pendidikan karakter inilah anak didik diterapkan

nilai, sikap dan prilaku yang positif seperti jujur, amanah, optimis dan lain-

lain. Serta menjauhi prilaku yang negatif seperti, bohong, boros, dengki dan

sebagainya. Nilai-nilai yang diterapkan dalam pendidikan karakter tersebut

12 A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), hal. 13
13 Rika nora, Guru PAI SMP 17 1 Pagelaran, Wawancara oleh penulis di terbanggi besar,

2 Mei 2017
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merupakan bagian dari akhlak, artinya nilai-nilai tersebut juga diajarkan

dalam pokok bahasan akhlak yang terdapat dalam pendidikan agama Islam.

Karenanya dengan adanya pendidikan karakter yang berbasiskan pada

pendidikan Agama Islam di SMP 17 1 Pagelaran, maka kemungkinan

pendidikan tersebut dapat mempengaruhi persepsi (pengetahuan siswa) dan

sikapnya, sehingga dengan pengetahuan yang dimilikinya mereka dapat

bersikap dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan

Allah, sesama manusia maupun alam lingkungan.

Melihat permasalahan di atas, akhirnya penulis tertarik untuk

membahasnya dengan judul: Studi Tentang Pembinaan Akhlak Pada Peserta

Didik Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Di Sekola Menengah Pertama SMP

17 1 Pagelaran

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, penulis

mengemukakan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kegiatan ekstrakurikuler PAI di SMP 17 1 Pagelaran?

2. Bagaimana upaya pembina kegiatan ekstrakurikuler PAI dalam pembinaan

akhlak peserta didik di SMP 17 1 Pagelaran?

3. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler PAI di SMP 17 1 Pagelaran?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis paparkan, tujuan

penelitian ini yaitu:

a. Untuk mendiskripsikan kondisi obyektif bentuk pelaksanaan

kegiatan ekstrakurikuler PAI di SMP 17 1 Pagelaran.

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya pembina kegiatan

ekstrakurikuler PAI dalam pembinaan akhlak peserta didik di SMP

17 1 Pagelaran.

c. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan

penghambat pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler PAI di SMP 17 1

Pagelaran.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

pemikiran mengenai pengembangan kegiatan ekstrakurikuler PAI

dan pembinaan akhlak mulia bagi peserta didik. Selain itu,

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan

pembanding bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang

edukatif konstruktif untuk dijadikan pertimbangan bagi pihak

sekolah, masyarakat dan pemerintah serta pihak yang terkait dalam
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upaya meningkatkan pembinaan akhlak peserta didik melalui

kegiatan ekstrakurikuler PAI.

D. Kerangka Pikir

Kegiatan ekstrakurikuler perlu mendapat perhatian lebih dari berbagai

komponen pendidikan, seperti pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat.

Bentuk ekstrakurikuler PAI yang dikembangkan bisa menjadi sarana dalam

membina akhlak mulia.  Gambaran yang jelas tentang arah penelitian ini secara

skematis penulis  gambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut:

UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
PP RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan

Keagamaan

Pembinaan Akhlak
Mulia

Disiplin
Tanggungjawab
Hubungan Sosial

Pelaksanaan ibadah ritual

Kegiatan Ekskul
PAI

Tazkir (Pengajian)
Bakti Sosial

Pesantren Kilat
PHBI

Kreatifitas Remaja
Muslim

Akhlak Peserta Didik

Kajian Ekstrakurikuler

- Tujuan
- Jenis Kegiatan

- Sarana
- Dana

SMP 17 1
PAGELARAN
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Berdasarkan pada kerangka di atas, penulis jabarkan lagi bahwa

landasan yuridis dari penelitian ini mengacu pada Undang Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I

Pasal 1 ayat (1) dan Bab II Pasal 3, Undang Undang Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 35 ayat (1),

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (SNP) serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Secara teori, pelaksanaan ekstrakurikuler di sekolah dapat ditinjau dari

beberapa hal, seperti: 1) Tujuan kegiatan ekstrakurikuler, 2) Jenis Kegiatan

ekstrakurikuler, 3) Partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, 4)

Pembinaan Ekstrakurikuler, 5) Tersedianya Sarana, 6) Tersedianya Dana.14

Pembinaan akhlak mulia yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah

berkaitan dengan empat aspek dimensi sosial dengan indikator

keberagamaannya. Pembinaan akhlak mulia juga dapat ditempuh dengan

berbagai bentuk, model dan cara. Guna mengoptimalkan fungsi pembina

ekstrakurikuler dalam melaksanakan tugasnya, dibutuhkan inovasi dan

kreatifitas agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Upaya dan strategi pembina

ekstrakurikuler memegang peranan penting dalam proses pembinaan akhlak.

Pembina ekstrakurikuler adalah panutan para peserta didik dalam segala aspek

kehidupannya. Oleh karena itu, pembina ekstrakurikuler harus mampu

14Lihat B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah; Wawasan Baru, Beberapa
Metode Pendukung, dan Beberapa Komponen Layanan Khusus (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta,
2002), h. 270-294. Lihat juga Departemen Pendidikan Nasional, Model Pengembangan Diri
SD/MI/SDLB - SMP/MTs/SMPLB – SMA/MA/SMALB/SMK (Jakarta: Badan Penelitian dan
Pengembangan Pendidikan Nasional, Pusat Kurikulum, 2006), h. 24-25.
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mengelola kegiatan dan sumber daya yang ada dengan baik, termasuk

pemberdayaan orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar.

Perpaduan antara kegiatan ekstrakurikuler PAI yang disesuaikan dengan

unsur-unsur dalam akhlak mulia akan menghasilkan sebuah proses pembinaan

peserta didik di SMPN 17 1 Pagelaran yang nantinya akan mencapai tujuan

sebagaimana yang diharapkan, baik itu institusional (visi sekolah) bahkan

menjangkau tujuan pendidikan nasional.

E. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian (tesis) akan dimuat dalam bentuk laporan yang terdiri

dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa subbab. Adapun garis besar

isinya sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang hal-hal

yang melatarbelakangi diangkatnya judul ini. Setelah menjelaskan latar

belakang, penulis merumuskan masalahnya. Untuk menghindari pengertian

yang sifatnya ambivalens, penulis menjelaskan definisi operasional dari judul

tesis ini. Selanjutnya, kajian pustaka; untuk mendemontrasikan hasil bacaan

penulis terhadap buku-buku atau hasil penelitian terdahulu yang mempunyai

relevansi dengan masalah yang diteliti, serta kemungkinan adanya signifikansi

dan kontribusi akademik. Masalah yang berkaitan dengan tujuan dan kegunaan

penelitian juga penulis paparkan dalam bab ini. Sebagai penutup bab, penulis

menguraikan garis besar isi tesis.

Bab kedua, Tinjauan Teoretis. Dalam bab ini diuraikan tentang konsep

kegiatan ekstrakurikuler meliputi pengertian, jenis kegiatan, pendanaan dan
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hal-hal yang melingkupinya. Demikian juga pentingnya akhlak dan

pembahasannya serta tinjauan secara khusus tentang kegiatan ekstrakurikuler

PAI.

Bab ketiga, Metodologi Penelitian. Penulis menguraikan tentang

pemilihan jenis penelitian yang digunakan, yang disinkronkan dengan

pendekatan yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, penjelasan mengenai

sumber data yang diperoleh penulis dilapangan, baik itu berupa data primer

(diperoleh langsung dari informan), maupun data sekunder (diperoleh dari

dokumentasi yang telah ada serta hasil penelitian yang ditemukan secara tidak

langsung). Teknik pengumpulan data, berupa observasi, wawancara,

dokumentasi, dan penelusuran referensi diuraikan juga dalam bab ini, dan

dibagian akhir bab ini penulis memaparkan metode pengolahan data yang

digunakan dalam penelitian ini.

Bab keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Penulis mengawali

dengan gambaran umum dari lokasi penelitian yaitu SMP 17 1 Pagelaran yang

dilanjutkan dengan deskripsi tentang pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler

secara umum dan ekstrakurikuler PAI secara khusus di lokasi penelitian.

Penulis kemudian memaparkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pembina

ekstrakurikuler PAI dalam membina akhlak peserta didik serta faktor-faktor

yang menjadi pendukung dan penghambat terhadap upaya pembinaan akhlak di

SMP 17 1 Pagelaran. Sebagai penutup pada bab ini penulis mengulas secara

menyeluruh data yang diperoleh dengan menginterpretasikan dalam

pembahasan hasil penelitian.
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Bab kelima, Penutup. Dalam bab ini, penulis menguraikan konklusi-

konklusi dari hasil penelitian ini yang disertai rekomendasi sebagai implikasi

dari sebuah penelitian.


