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ABSTRAK 

ETIKA HUBUNGAN PENDIDIK DENGAN PESERTA DIDIK  

DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  

DI SMP NEGERI 26 BANDAR LAMPUNG 
 

Oleh  

VISCA DAVITA 

Proses pembelajaran pendidikan agama Islam, pendidik merupakan salah satu 

komponen pembelajaran dan juga sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan. 

Pendidik tidak hanya bertugas sebagai pendidik saja, tetapi juga berperan dalam usaha 

pembentukan watak, tabiat, maupun pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh peserta 

didiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang etika 

hubungan pendidik dengan peserta didik  dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam serta 

faktor pendukung dan faktor penghambatnya.   

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang dilakukan di SMP Negeri 26 

Bandar Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan  metode wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian 

dianalisis dengan teknik deskriptif. Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan 

triangulasi data yaitu membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dan 

dengan dokumentasi. 

Hasil penelitian etika hubungan pendidik dengan peserta didik dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 26 Bandar Lampung sangat baik, berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara yang penulis lakukan pada bulan Juli-Agustus 2017, bahwa pendidik 

Pendidikan Agama Islam membina etika peserta didik salah satunya adalah dengan berniat 

mendidik dan menyebarkan ilmu pengetahuan sesuai syariat Islam, menghindari ketidak 

ikhlasan dan tidak hanya sebatas mengejar keduniawian saja, menggunakan metode yang 

sudah dipahami oleh para peserta didik, membangkitkan semangat peserta didik dengan 

memberikan motivasi, memberikan latihan-latihan yang bersifat membantu peserta didiknya, 

selalu memperhatikan kemampuan peserta didiknya, menanamkan sifat terbuka dan lapang 

dada, membantu memecahkan masalah dan kesulitan yang terjadi pada peserta didiknya, 

menerapkan sifat arif dan tawadhu’ kepada peserta didik yang satu dengan yang lainnya. 

Faktor pendukung dari etika hubungan pendidik dengan peserta didik dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama di SMP Negeri 26 Bandar Lampung adalah fasilitas belajar, faktor 

kurikulum, faktor metode dan strategi, sistem manajemen sekolah dan sistem evaluasi. 

Proses pembelajaran sangat baik, etika pendidik dengan peserta didik sangat harmonis, 

etika hubungan peserta didik dengan pendidiknya pun sudah baik, semua pihak sekolah 

membantu kelancaran belajar. Pendidik dengan peserta didik  dan peserta didik dengan 

pendidik saling mendukung untuk berfikir kreatif dan kritis. Faktor penghambatnya adalah 

pergaulan peserta didik dengan teman bermainnya yang memiliki etika tercela serta belum 

adanya kerjasama sekolah dengan para orang tua peserta didik. 
 

Kata Kunci: Etika dan Pembelajaran 
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MOTTO 

 

                             

                        

Artinya:  

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama 

Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi 

bahwa Aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai 

bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan 

mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". (QS. As-Shaffat: 102)
1
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 Departemen Agama R.I Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Dipenegoro, 2005), h. 

524  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan judul 

 Penegasan judul perlu diberikan guna menghindari kesalahan dalam 

memahami judul tersebut, dimana uraian pengertian tiap-tiap istilah dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Etika 

 Etika berarti tata susila, yang menitik beratkan kepada baik atau buruknya 

suatu perbuatan manusia .
1
 Jadi etika yang dimaksud penulis adalah perbuatan 

manusia tentang baik buruknyahubungan pendidik dengan peserta didik dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 26 Bandar Lampung. 

2. Hubungan 

Hubungan adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih 

yang memudahkan proses pengenalan satudan yang lainnya.
2
 Jadi yang di maksud 

penulis hubungan disini adalah interaksi yangdilakukan oleh pendidik dengan 

peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

 

 

                                                             
1
Fauzi Nurdin,Pengantar Filsafat (Djogjakarta: Penta Rhei Books, 2014) h. 107 

2
Anton Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 236 



 

 

2 

3. Pendidik 

Pendidik secara umum adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk 

mendidik. Sedangkan pendidik secara khusus dalam perspektif pendidikan Islam 

adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta 

didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik 

potensi afektif, kognitif, maupun potensi psikomotoriksesuai dengan nilai-nilai 

ajaran Islam.
3
 

4. Peserta Didik 

Peserta Didik merupakan makhluk Allah yang mempunyai fitrah jasmani 

maupun rohani yang belum mencapai taraf kematangan baik bentuk, ukuran, 

maupun pertimbangan pada bagian-bagian lainnya.Dari segi rohaniah ia memiliki 

bakat, memiliki kehendak, perasaan dan pikiran yang dinamis dan perlu di 

kembangkan.
4
 

5. Pembelajaran 

Pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu proses interaksi komunikasi 

antara sumber belajar, pendidik, dan peserta didik. Interaksi komunikasi itu 

dilakukan baik secara langsung dalam kegiatan tatap muka maupun secara tidak 

                                                             
3
Al-Rasyidin, Filsafat Pendidikan Islam,(Jakarta : Ciputat Press, 2005), h. 41 

4
ibid.h.47 
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langsung menggunakan media dimana sebelumnya telah menentukan model 

pembelajaran yang akan di terapkan tentunya
5
 

6. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islamadalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran 

agama Islam, yaitu 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 di yakininya secara 

menyeluruh, serta menjadikan ajaran Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya 

demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat.
6
 

B. Alasan Memilih Judul 

Untuk memperoleh hasil yang bersifat ilmiah didalam sebuah penelitian, 

penulis memilih judul Skripsi tersebut dengan alasan sebagai berikut: 

1. Masih banyak terdapat bentuk interaksi belajar mengajar di SMP Negeri 26 

Bandar Lampung yang berjalan searah saja. 

2. Peserta didik di SMP Negeri 26 Bandar Lampung hanya mendengarkan 

informasi atau pengetahuan yang diberikan oleh pendidik nya saja tanpa 

diberi kesempatan untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya dikelas. 

                                                             
5
Anton Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 239 

6
Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam(Jakarta:Bumi Aksara, 2016) h. 86 
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3. Bentuk evaluasi yang dilakukan oleh pendidik di SMP Negeri 26 Bandar 

Lampung hanya melihat bagaimana hasil pekerjaan ujiannya saja, ulangan 

atau tugas-tugas yang diberikan saja.  

4. Ingin mengetahui bagaimana hubungan etika pendidik dengan peserta didik di 

SMP Negeri 26 Bandar Lampung. 

C. LatarBelakangMasalah 

 

Manusia lahir didunia ini tanpa pengetahuan apapun, tetapi dalam 

kelahirannya manusia dilengkapi dengan fitrah yang memungkinkannya untuk 

menguasai berbagai pengetahuan.Dengan memfungsikan fitrah itu maka 

diharapkan manusia dapat belajar dari lingkungan dan masyarakat.
7
Diantara 

tanda fitrah itu adalah Allah menciptakan manusia sebagai mahluk yang paling 

sempurna dengan menganugerahkan berbagai potensi, baik potensi jasmani 

(Fisik), potensi spiritual (Qolbu), maupun potensi akal fikiran. Maka dari potensi 

yang dimiliki itu manusia diposisikan sebagai mahluk yang istimewa 

dibandingkan dengan mahluk lainnya, Allah SWT berfirman dalam Al Qur’an 

surat At-Tin ayat 4: 

          

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya”(Q.S At-Tin: 4)
8
 

 

Seiring dengan perjalanan kehidupan manusia di dunia, tiga potensi yang 

                                                             
7
 Hery Nur Aly dan Manzier S, Watak Pendidikan Islam, (Jakarta : Friska Agung Insani, 

2003), h. 1 
8
 Departemen Agama R.I. Al Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : Diponegoro, 2005), h. 478 
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dianugerahkan tersebut tidaklah mudah untuk dapat berkembang dengan 

sendirinya tanpa adanya proses interaksi dengan orang lain, karena pada 

dasarnya manusia adalah mahluk sosial, yang dalam kehidupannya selalu 

mengadakan proses interaksi yang berlangsung disekitar kehidupan manusia 

dapat diubah menjadi interaksi yang bernilai edukatif jika interaksi itu dilakukan 

dengan sadar untuk meletakan tujuan agar manusia itu dapat merubah tingkah 

lakunya, pola fikir, dan perbuatannya. Interaksi yang bernilai edukatif disebut 

dengan “Interaksi Edukatif”.
9
Dari pola interaksi ini dapat diketahui bahwa proses 

interaksi pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk 

memobilisasi fitrah tiga potensi yang dimiliki oleh manusia agar  menjadi 

optimal. 

Proses pembelajaran agama Islam, pendidik merupakan salah satu 

komponen pembelajaran dan juga sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan 

pendidikan. Pendidik tidak hanya bertugas sebagaipendidik saja, tetapi juga 

berperan dalam usaha pembentukan watak, tabiat maupun pengembangan 

sumber daya yang dimiliki oleh anak didik. Untuk itu peran pendidik tidak hanya 

terbatas pada peran sebagai pengajar yang hanya transfer of knowledge 

(memindahkan pengetahuan) dan transfer of skill (menyalurkan keterampilan) 

saja, tetapi peran keaktifannya diharapkan mampu mengarahkan, membentuk 

dan membina sikap peserta didik ke arah yang lebih baik, sehingga pada peran 

                                                             
9
Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, ( Jakarta : Rineka 

Cipta, 2010), h. 11 
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yang ketiga ini pendidik diharapkan untuk dapat transfer of value (menanamkan 

nilai-nilai).
10

 

Pendidik dengan peserta didik adalah dua sosok manusia yang tidak dapat 

dipisahkan dari dunia pendidikan. Boleh jadi, dimana ada pendidik disitu ada 

peserta didik yang ingin belajar dari pendidiknya. Sebaliknya, dimana ada 

peserta didik di sana ada pendidik yang ingin memberikan binaan apa yang di 

ingini oleh peserta didiknya. Tidak ada sedikitpun dalam benak pendidik terlintas 

pikiran negatif untuk tidak mendidik peserta didiknya, meskipun barangkali 

sejuta permasalahan sedang merongrong kehidupan pendidik tersebut. 

Pada hakikatnya pendidik dengan peserta didik itu bersatu. Mereka satu 

dalam jiwa, terpisah dalam raga.Raga mereka boleh terpisah, tetapi jiwa mereka 

tetap satu ”Dwitunggal” yang kokoh bersatu.Kesatuan jiwa pendidik dan peserta 

didik tidak dapat dipisahkan oleh dimensi ruang, jarak, dan waktu. Tidak pula 

dapat dicerai-beraikan oleh lautan, daratan dan udara. Pendidik tetaplah 

pendidik, peserta didik tetap peserta didik. Tidak ada istilah “bekas pendidik” 

dan “bekas peserta didik” meskipun suatu waktu pendidik sudah pensiun dari 

pengabdiannya atau peserta didiknya telah menamatkan pendidikannya.
11

 

Belajar dan mengajar adalah dua kegiatan yang tunggal tetapi memang 

memiliki makna yang berbeda.Belajar diartikan sebagai suatu perubahan tingkah 

                                                             
10

A. Qodri A. Azizy Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial (Mendidik anak 

Sukses Masa Depan dan Bermanfaat), (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), h. 19.  
11Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif(Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 2 
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laku karena hasil dari pengalaman yang diperoleh. Sedangkan mengajar adalah 

kegiatan penyediaan kondisi yang merangsang serta mengarahkan kegiatan 

belajar peserta didik untuk memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, nilai 

dan sikap yang dapat membawa perubahan tingkah laku maupun perubahan serta 

kesadaran diri sebagai pribadi.Permasalahan yang sering nampak di SMP Negeri 

26 Bandar Lampung pada saat sekarang ini adalah masih banyak terdapat bentuk 

interaksi belajar-mengajar yang berjalan secara searah yang dilakukan oleh 

pendidik-pendidik di sekolah dan di kelas pada khususnya. Dalam hal ini fungsi 

dan peranan pendidik menjadi amat dominan. Di lain pihak peserta didik hanya 

mendengarkan informasi atau pengetahuan yang diberikan pendidiknya saja, 

tanpa diberikan kesempatan untuk bertanya, atau mengemukakan pendapatnya di 

kelas,  ini menjadikan kondisi yang tidak proporsional. Pendidik sangat aktif, 

tetapi sebaliknya peserta didik menjadi pasif dan tidak kreatif. Bahkan kadang-

kadang masih ada anggapan yang keliru, bahwa peserta didik dipandangnya 

sebagai objek, sehingga peserta didik kurang dapat mengembangkan potensi 

yangdimilikinya. 

Kenyataan lain yang juga banyak berkembang diSMP Negeri 26 Bandar 

Lampung adalah bentuk mengajar pendidik yang lebih menekankan transfer of 

knowledge. Kebanyakanpendidik dan orang tua sudah merasa cukup puas dengan 

para peserta didiknya yang mendapatkan skor baik pada hasil ulanganya di 

sekolah. 

Jadi yang penting dalam hal ini peserta didik juga dituntut mengetahui 
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pengetahuan yang telah diajarkan oleh pendidiknya.Yang penting adalah 

kecerdasan otaknya, bagaimana perilaku dan sikap mental peserta didik jarang 

mendapatkan perhatian secara serius. Cara evaluasi yang dilakukan oleh 

pendidik pun juga hanya melihat bagaimana hasil pekerjaan ujian, ulangan atau 

tugas-tugas yang diberikanya.Ini  semua  mendukung  suatu  pengertian  bahwa  

mengajarhanya terbatas pada soal kognitif dan paling hanya ditambah 

keterampilan dan masih jarang yang sampai pada unsur afeksi dan psikomotorik. 

Pandangan dan kegiatan interaksi belajar-mengajar semacam ini tidak 

benar. Sebab dalam konsep belajar mengajar, peserta didik adalah subjek belajar, 

bukan objek belajar, sebagai unsur manusia yang pokok dan sentral, bukan unsur 

pendukung atau tambahan yang penting dalam interaksi belajar-mengajar, 

pendidik sebagai pengajar tidak mendominasi kegiatan, tetapi membantu 

menciptakan kondisi yang kondusif serta memberikan motivasi dan bimbingan 

agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dan kreativitasnya. Melalui 

kegiatan belajar diharapkan potensi peserta didiksedikit demi sedikit berkembang 

menjadi manusia- manusia yang aktif, kreatif dan berakhlakmulia.
12

 

Dalam membina, membimbing dan memberikan motivasi kearah yang 

dicita-citakan, maka hubungan pendidik dan peserta didik harus bersifat edukatif. 

Interaksi edukatif ini adalah sebagai suatu proses hubungan timbal-balik antara 

pendidik dan peserta didik yang mempunyai tujuan tertentu, yakni untuk 

mendewasakan peserta didik agar nantinya dapat berdiri sendiri, dapat 

                                                             
12

Sardiman, Interaksi dan Motivasi belajar mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011) h.4 
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menemukan jati dirinya secarautuh.
13

 

Dalam hal ini, proses interaksi edukatif tersebut dilihat melalui bidang 

studi akidah akhlak.Akhlak dapat diartikan sebagai sifat dan tingkah laku yang 

tumbuh dan menyatu di dalam diri seseorang. Sifat yang tumbuh dari dalam  

jiwaitulah yang memancarkan sikap dan tingkah laku pebuatan seseorang. 

Sedangkan tujuan dari akhlak itu ialah mengetahui perbedaan-perbedaan 

perangai manusia yang baik dan yang buruk, agar manusia dapat mengamalkan 

sifat-sifat baik dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang jahat sehingga 

terciptalah suasana dalam pergaulan di masyarakat, dimana tidak ada kebencian 

dan kejahatan.Oleh karena itu pelajaran akhlak bertujuan hendak mendudukan 

manusia sebagai makhluk yang tinggi dan sempurna serta membedakanya 

dengan makhluk-makhluk lainya.Akhlak bertujuan menjadikan manusia sebagai 

orang yang berkelakuan baik terhadap Tuhan, manusia dan lingkunganya.
14

 

Oleh karena itu dengan adanya interaksi edukatif antara pendidik dengan 

peserta didik yang dilaksanakan diSMP Negeri 26 Bandar Lampung diharapkan 

dapat terbentuk akhlak yang mulia dalam diri peserta didik dan senantiasa 

tercermin dalam kehidupanya sehari-hari. Dengan demikian, melahirkan 

perbuatan yang seimbang antara kata dan perbuatan, penghayatan dan 

pengalaman, antara teori danpraktek. 

Hal ini memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, tetapi memerlukan 

                                                             
13

Ibid 
14

Sardiman, Interaksi dan Motibasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011) hlm. 5 
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usaha yang serius. Pendidik sebagai pembina dan pembimbing harus mau dan 

dapat menempatkan peserta didik di atas kepentingan yang lain. Selain itu 

pendidik juga harus menjadi panutan yang dapat di dicontoh oleh peserta 

didiknya baik dalam perkataan, perbuatan dan pergaulannya dalam 

kehidupansehari-hari baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Seperti: 

membiasakan diri dengan selalu mengucapkan salam, berjabat tangan, atau selalu 

berkata baik dan sopan dengan sesama, dan lain-lain. Sehingga pendidik dapat 

menjadi teladan yang baik oleh peserta didik, dengan begitu pendidik selain 

menjadi teladan juga dapat menjadi inspirasi bagi peserta didiknya. 

Jika hubungan pendidik denganpeserta didik terwujud dengan baik, maka 

peserta didikakan bersikap terbuka dengan pendidik-pendidiknya. Sikap terbuka 

semacam ini akan memudahkan bagi seorang pendidik dalam mempengaruhi 

etika dan perilaku akhlak peserta didik, lebih mudah menasehati dan saran dari 

pendidiknya yang menimbulkan kesadaran peserta didiknya untuk bertingkah 

laku dan berakhlakul karimah. 

Dari pembahasan di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam 

sebuah penelitian dengan menguraikan “Etika Hubungan Pendidik dengan 

Peserta Didik dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 26 

Bandar Lampung”. 
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D. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut: 

1. Masih banyak terdapat bentuk interaksi belajar mengajar di SMP Negeri 26 

Bandar Lampung yang berjalan searah saja 

2. Peserta didik hanya mendengarkan informasi atau pengetahuan yang 

diberikan pendidiknya saja tanpa diberi kesempatan untuk bertanya dan 

mengemukakan pendapatnya di kelas. 

3. Bentuk mengajar pendidik yang lebih menekankan transfer of knowledge. 

4. Cara evaluasi yang dilakukan oleh pendidik hanya melihat bagaimana hasil 

pekerjaan ujiannya saja, ulangan dan tugas-tugasnya saja. 

E. Batasan Masalah 

 Karena adanya keterbatasan, baik tenaga, dana, dan waktu, dan supaya hasil 

penelitian lebih terfokus, maka peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap 

keseluruhan yang ada pada obyek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan 

fokus.
15

Dalam penelitian ini, maka penulis akan memfokuskan penelitian seputar 

“Etika Hubungan Pendidik dengan Peserta Didik dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 26 Bandar Lampung ”.  
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 

h. 290. 
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F. RumusanMasalah 

Berangkat dari kerangka dan latar belakang masalah di atas, maka muncul 

beberapa permasalahan yang menjadi acuan pembahasan yaitu: 

a. Bagaimana etika hubungan pendidik denganpeserta didik dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 26 Bandar Lampung? 

b. Apa saja yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat etika 

hubungan pendidik denganpeserta didik dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 26 Bandar Lampung? 

 

G. Tujuan dan ManfaatPenelitian 

a. TujuanPenelitian 

Berpijak dari rumusan masalah yang telah penulis tentukan maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui etika hubungan pendidik denganpeserta didik yang 

efektif di SMP Negeri 26 Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ada di dalam pelaksanaan etika 

pendidikdenganpeserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMP Negeri 26 Bandar Lampung. 

b. KegunaanPenelitian 

 Apabilapenelitianyangdilakukanpenulissesuaiapayangdirencanakan, 

maka dapatbermanfaat: 

1. Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi SMP Negeri 26 
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BandarLampung dalam pelaksanaan etika hubungan 

pendidikdenganpeserta didik dalam pembelajaranPendidikan Agama Islam. 

2. Untuk menambah wawasan pengetahuan maupun sikap bagi penulis 

khususnya dan masyarakat padaumumnya. 

3. Untuk memberikan kontribusi kepada SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

sebagai cerminan beretika yang baik sehingga menumbuhkan hubungan 

yang baikantara pendidik denganpeserta didik dalam proses 

pembelajaranPendidikan Agama Islam. 

4. Untuk memberikan solusi dari berbagai kendala yang dihadapi di SMP 

Negeri 26 Bandar Lampung yang kaitannya dengan etika hubungan 

pendidik dengan peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pendidik 

Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab 

untuk mendidik. 
1
sementara secara khusus pendidik dalam perspektif pendidikan 

Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembanganpeserta 

didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik 

potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik sesuai dengan ajaran-ajaran agama 

Islam.
2
Dalam Islam, pendidik dipandang sebagai sesuatu yang mulia. Posisi ini 

menyebabkan mengapa Islam menempatkan orang-orang yang beriman  dan 

berilmu pengetahuan lebih tinggi derajatnya bila dibandingkan dengan manusia 

lainnya.
3
Dalam hal ini, pendidik bertanggung jawab memenuhi kebutuhan peserta 

didik, baik spritual, intelektual, moral, estetika maupun kebutuhan pisik peserta 

didiknya.
4
 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui, bahwa yang di maksud dengan 

pendidik ialah tenaga profesional yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk 

menumbuhkan, membina, mengembangkan bakat, minat, kecerdasan, akhlak, 

pengalaman, wawasan, dan keterampian peserta didiknya.
5
 

                                                             
1
Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm, 42. 

2
Ibid. h. 42. 

3
Ibid. h. 43. 

4
Abudin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta; Kencana, 2010), h. 115. 

5
Ibid. h. 115. 
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Oleh sebab itu haruslah pendidik berusaha menarik peserta didiknya ke 

jalan yang lurus, ke derajat yang yang tinggi dan ke arah kesempurnaan atau 

sekurang-kurangnya mendekati kesempurnaan. Rencana pengajaran yang baik, 

peraturan pendidikan yang bagus, sarana dan prasarana yang indah dan cukup, 

semuanya itu tidak lebih penting dari seorang pendidik. Bahkan pendidik lebih 

penting dari semuanya itu dalam pendidikan dan pengajaran.
6
 

Tugas Pendidik dalam Islam adalah mendidik.Menurut D. Marimba, tugas 

pendidik dalam pendidikan Islam adalah membimbing dan mengenal kebutuhan 

atau kesanggupan peserta didik,menciptakan situasi yang kondusif bagi 

berlangsungnya proses kependidikan,menambah dan mengembangkan 

pengetahuan yang dimilikiguna ditransformasikan kepada peserta didik, serta 

senantiasa membuka diri terhadap seluruh kelemahan atau kekurangannya.
7
Tugas 

pendidik dapat dijabarkan dalam beberapa pokok pikiran, yaitu:  

a. Sebagai pengajar (intruksional) yang bertugas merencanakan program 

pengajaran, melaksanakan program yang disusun, dan akhirnya dengan 

pelaksanaan penilaian setelah program tersebut dilaksanakan. 

b. Sebagai pendidik (edukator) yang mengarahkan peserta didik pada tingkat 

kedewasaankepribadian sempurna insan kamil, seiring dengan tujuan 

penciptaNya. 

c. Sebagai pemimpin (managerial) yang memimpin mengendalikan diri(baik diri 

                                                             
6
Ibid. h. 16. 

7
Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 44. 
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sendiri, peserta didik, maupun masyarakat), upaya pengarahan, pengawasan, 

pengorganisasian, pengontrolan, atas dan partisipasi atas program yang 

dilakukan, membiasakan, memberi contoh yang baik, memberi 

pujian,dorongan, dan lain-lain yang diperkirakan menghasilkan pengaruh 

positif bagi pendewasaan anak.
8
 

Menurut Ag. Soejono merincikan tugas pendidik adalah: 

1. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada peserta didik dengan 

berbagaicara seperti observasi, wawancara,melalui pergaulan, angket dan 

sebagainya. 

2. Berusaha menolong peserta didik mengembangkan pembawaan yang baikdan 

menekanperkembangan pembawaan yang buruk agar tidakberkembang. 

3. Memperlihatkan kepada peserta didik tugas orang dewasa dengan cara 

mengenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan, agar peserta didik 

memilihnya dengan tepat. 

4. Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan 

peserta didik berjalan dengan baik. 

5. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik menemuikesulitan 

dalam mengembangkan potensinya.
9
 

Menurut Zakiah Darajat, tugas sebagai pendidik adalah merupakan 

suatu tugas yang luhur dan berat. Dipundak para pendidik terletak nasib suatu 

                                                             
8
Ibid. h. 44. 

9
Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 

2014), h. 80. 
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bangsa.Maju atau mundurnya suatu negara dimasa mendatang banyak 

bergantung pada keberhasilan atau tidaknya barisan-barisan para pendidik 

dalam mengemban misinya.
10

 

Syarat- syarat pendidik diantaranya sebagai berikut : 

a. Takwa kepada Allah. Seorang pendidik tidak mungkin mendidik anak 

agar bertaqwa kepada Allahjika ia sendiri tidakbertaqwa kepada-Nya. 

b. Berilmu. Pendidik harus mempunyai ilmu pengetahuan dan keahlian 

mengajar. 

c. Sehat jasmani dan rohani. Jasmani yang tidak sehat akan menghambat 

pelaksanaan pendidikan. Bahkan dapat membahayakan anak didik bila 

mempunyai penyakit menular. Dari segi rohani, orang gila juga berbahaya 

bila ia mendidik. 

d. Berkelakuan baik. Budi pekerti pendidiksangat penting dalam mendidik 

watak peserta didik. Peserta didik harus menjadi suri tauladan karena 

peserta didik bersifat suka meniru.
11

 

Menurut Soejono, menyatakan syarat menjadi seorang pendidik adalah: 

1. Tentang umur, harus sudah dewasa 

2. Tentang kesehatan, harus sehat jasmani dan rohani 

3. Tentang kemampuan mengajar, pendidik harus ahli 

4. Harus berkesusilaan dan berdedikasi tinggi.
12

 

                                                             
10

Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm, 40 
11

Ibid. h. 40. 
12

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014), h. 80. 
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Adapun karakteristik pendidik adalah pelengkap dari syarat menjadi 

seorangpendidik.Karakteristik / sifat dapat juga dikatakan syarat minimal 

yang harus dipenuhi oleh pendidik. Al-Abrasyi menyebutkan bahwa pendidik 

dalam Islam sebaiknya memiliki sifat sebagai berikut: 

1. Zuhud: tidak mengutamakan materi, mengajar dilakukan karna semata-
mata mencari keridhaan Allah. 

2. Bersih tubuhnya: penampilan lahiriahnya menyenangkan 

3. Bersih jiwanya: tidak mempunyai dosa besar 

4. Tidak ria: ria akan menghilangkan keikhlasan 

5. Tidak memendam rasa iri dan dengki 

6. Tidak menyenangi permusuhan 

7. Ikhlas dalam melaksanakan tugas 

8. Sesuai perbuatan dengan perkataan 

9. Tidak malu mengakui ketidaktahuan 

10. Bijaksana 

11. Tegas dalam perkataan dan perbuatan tetapi tidak kasar 

12. Rendah hati 

13. Lemahlembut 

14. Pemaaf 

15. Sabar, tidak marah terhadap hal-hal kecil 

16. Berkepribadian 

17. Tidak merasa rendah diri 

18. Bersifat ke bapakan(mampu meninti peserta didik seperti anak sendiri) 

19. Mengetahui karakter peserta didik, mencangkup pembawaan, kebiasaan, 
perasan dan pemikiran.

13
 

 

Menurut Asama Hasan Fahmi, mengajukan beberapa sifat lain yang harus 

dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu: 

1. Tenang 

2. Tidak bermuka masam 

3. Tidak berolok-olok dihadapan peserta didik 
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Ibid. h. 82. 



 19 

4. Sopan santun.
14

 

 

Sementara itu, Mahmud Yunus menghendaki sifat-sifat pendidikMuslim 

sebagai berikut: 

1. Menyayangi peserta didiknya dan memperlakukan mereka seperti 

menyayangi anaknya sendiri. 

2. Hendaklah pendidik memberi nasihat terhadap peserta didiknya seperti 

melarang mereka menduduki suatu tingkat sebelum berhak mendudukinya. 

3. Hendaklah pendidik memperingatkan peserta didiknya bahwa tujuan 
menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan ridhanya Allah. 

4. Hendaklah pendidik melarang peserta didiknya untuk melakukan hal yang 

tidak baik dan harus lemah lembut terhadap siapapun. 

5. Tidak boleh pendidik merendahkan pelajaran lain yang tidak diajarkan nya. 

6. Hendaklah pendidik mengajarkan apa yang sesuai dengan kemampuan 

peserta didiknya. 

7. Hendaklah pendidik mendidik peserta didik nya supaya berfikir dan 
berijtihad, bukan semata-mata menerima apa yang diajarkan pendidik. 

8. Hendaklah pendidik mengamalkan ilmunya, jangan perkataan nya berbeda 

dari perbuatan nya. 

9. Hedaklah pendidik memberlakukan semua peserta didiknya dengan cara 
adil jangan membedakan peserta didik dengan dasar kekayaan.

15
 

 

 Karakteristik pendidik menurut An-Nahlawi yaitu: 

a. Mempunyai watak dan sifat rubbaniyah yang terwujud dalam tujuan, 

tingkah laku, dan pola pikirnya . 

b. Bersifat ikhlas. 

c. Bersifat sabar dan mengajarkan beberapa pengetahuan terhadap peserta 

didiknya. 

d. Jujur dalam menyampaikan apa yang diketahui. 

e. Senantiasa membekali diri dengan ilmu  

f. Mampu menggunakan metode mengajar secara bervriasi 

g. Mampu mengelola kelas dan peserta didik, tegas dalam bertindak dan 

profesional. 

h. Mengetahui kehidupan psikis peserta didik. 

i. Berlaku adilterhadap peserta didik
16
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B. Peserta Didik 

Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tubuh 

dan berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial, religius dalam mengarungi 

kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. 
17

Peserta didik merupakan mahluk Allah 

yang memiliki fitrah jasmani maupun rohani yang belum mencapai taraf 

kematangan baik bentuk, ukuran maupun perimbangan pada bagian-bagian 

lainnya. Dari segi rohaniah, ia memiliki bakat, memiliki kehendak, perasaan dan 

pikiran yang dinamis dan perlu dikembangkan.
18

 

Melalui paradigma diatas menjelaskan bahwa peserta didik merupakan 

subjek dan objek pendidikan yang memerlukan bimbingan orang lain (pendidik) 

untuk memantau, mengarahkan, mengembangkan potensi yang dimilikinya, serta 

membimbingnya menuju kedewasaan.
19

potensi suatu kemampuan dasar yang 

dimilikinya tidak akan tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa bimbingan 

pendidik. Karenanya pemahaman yang lebih konkret tentang peserta didik sangat 

perlu diketahui oleh setiap pendidik. Hal ini sangat beralasan karena melalui 

pemahaman tersebut akan membantu pendidik dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya melalui berbagai aktivitas kependidikan.
20

untuk itu, perlu terlebih 
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dahulu diperjelas beberapa deskripsi tentanghakikat peserta didik serta 

implikasinya terhadap pendidikan Islam, yaitu: 

a. Peserta didik bukan miniatur orang dewasa, akan tetapi memiliki 

dunianya sendiri. Hal ini sangat penting untuk dipahami agar 

perlakuan terhadap merekadalam proses pendidikan tidak 

disamakan dengan pendidikan orang dewasa, baik dalam aspek 

metode mengajar, materi yang diajarkan, sumber bahan yang 

digunakan, dan lain sebagainya. 

b. Peserta didik adalah manusia yang memiliki diferensiasi priodesasi 

perkembangan dan pertumbuhan. Pemahaman ini cukup perlu 

untuk diketahui agar aktivitas pendidikan Islam disesuaikan 

dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan pada umumnya 

dilalui oleh peserta didik. Hal ini sangat beralasan, karena kadar 

kemampuan peserta didik ditentukan oleh faktor usiadan periode 

perkembangan atau pertumbuhan potensi yang dimilikinya. 

c. Peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan, baik yang 

menyangkutkebutuhan jasmani maupun rohani yang 

harusdipenuhi. Diantara kebutuhan berikut adalah kebutuhan 

biologis, kasih sayang, rasa aman, harga diri, realisasi diri, dan 

sebagainya. Kesemua itu penting dipahami oleh pendidik agar 

tugasnya dapat dilakukan dengan baik. 
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d. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan 

individual, baik yang disebabkan oleh faktor pembawaan maupun 

lingkungan di mana ia berada. Halini perlu dipahami karena 

menyangkut bagaimana pendekatan yang perlu dilakukan pendidik 

dalam menghadapi ragam sikap dan perbedaan tersebut dalam 

suasana yang dinamis, tanpa harus mengorbankan kepentingan 

salah satu pihak atau kelompok. 

e. Peserta didik merupakan resultan dari dua unsur utama, yaitu 

jasmani dan rohani. Unsur jasmani memiliki daya pisik yang 

menghendaki latihan dan pembiasaan yang dilakukan melalui 

proses pendidikan. Sementara unsur rohaniah memiliki dua daya, 

yaitu daya akal dan daya rasa. Untuk mempertajam daya akal, 

maka proses pendidikan hendaknya diarahkan untuk mengasah 

daya intelektualitasnya melalui ilmu-ilmu rasional. Adapun untuk 

mempertajam daya rasa dapat dilakukan melalui pendidikan akhlak 

dan ibadah. Konsep ini bermakna bahwa suatu proses pendidikan 

Islam hendaknya dilakukan dengan memandang peserta didik 

secara utuh. Singkatnya, pendidikan Islam tidak hanya tidak hanya 

mengutamakan pendidikan salah satu aspek saja, melainkan kedua 

aspek secara integral dan harmonis. 

f. Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi (fitrah) yang 
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dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Disini tugas 

pendidik adalah membantu mengembangkan dan mengarahkan 

perkembangan tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan yang 

diinginkan, tanpa melepas tugas kemanusiaannya
21

 

 

Tugas Peserta Didik 

Agar pelaksanaan proses pendidikan Islam dapat mencapai tujuan 

yang diinginkan, maka setiap peserta didik hendaknya senantiasa menyadari 

tugas dan kewajibannya. Menurut Asma Hasan Fahmi, di antara tugas dan 

kewajiban yang perlu dipenuhi peserta didik adalah: 

a. Peserta didik harus membersihkan hatinya dari kotoran sebelum ia 

menuntut ilmu. 

b. Hendaklah tujuan belajar ditujukan untuk menghiasi ruh dengan sifat 

keutamaan. 

c. Memiliki kemampuan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di 

berbagai tempat. 

d. Wajib menghormati pendidiknya. 

e. Belajar dengan sungguh-sungguh dan tabah dalam belajar. 
22

 

Al-Abrasyi menambahkan bahwa tugaspeserta didikadalah: 

1. Membersihkan sifat buruk sebelum belajar. 
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2. Niat belajar hendaknya ditujukan untukmengisi jiwa dengan 

berbagaifadhilah. 

3. Hendaknya bersedia meninggalkan keluarga dan tanah air untuk 

mencari ilmuke tempat yang jauh sekalipun. 

4. Jangan suka menukar pendidik, kecuali dengan pertimbangan yang 

matang. 

5. Wajib menghormati pendidik. 

6. Jangan melakukan aktivitasi ketika belajar kecuali atas izin dan 

petunjuk pendidik. 

7. Memaafkan pendidik jika ia bersalah, terutama dengan menggunakan 

lidahnya. 

8. Bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan tekun dalam belajar. 

9. Saling mengasihi antar sesama peserta didik. 

10. Bergaul dengan baik dengan pendidik-pendidiknya. 

11. Peserta didik hendaknya mengulang setiap pelajaran dan menyusun 

jadwal belajar dengan baik guna meningkatkan kedisiplinannya. 

12. Menghargai ilmu dan bertekad untuk menuntut ilmu sampai akhir 

hayat.Semua hal di atas cukup penting untuk disadari oleh setiap 

peserta didik, sekaligus dijadikan pegangan dalam menuntut ilmu
23
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Sifat-sifat Ideal Peserta Didik. Sifat-sifat dan kode etik peserta didik 

merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam proses belajar mengajar, 

baik langsung maupun tidak langsung. Al-Ghazali merumuskan sebelas pokok 

sifat-sifat yang patut dimiliki peserta didik, yaitu sebagai berikut: 

a. Belajar dengan niat ibadah dalam rangkataqarrubkepada Allah SWT. 

b. Mengurangi kecenderungan pada duniawi dibanding masalah ukhrowi. 

c. Bersifat rendah hati dengan cara meninggalkan kepentingan pribadi untuk 

kepentingan pendidiknya 

d. Menjaga pikiran dari pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. 

e. Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji. 

f. Belajar dengan bertahap dengan mulai pelajaran yang mudah. 

g. Belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lainnya. 

h. Mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. 

i. Memprioritaskan ilmudiniyahsebelum memasuki ilmu duniawi. 

j. Mengenal nilai-nilai pragmatifbagi suatu ilmu pengetahuan. 

k. Peserta didik harus tunduk pada nasihat pendidik. Selain itu, peserta didik 

perlu merenungkan pemikiran Ali bin Abi Tholib dalam ungkapannya, 

“Ingatlah, engkau tidak akan bisa memperoleh ilmu keculi dengan enam 

syarat, aku akan menjelaskan padamu dengan jelas, yaitu kecerdasan (akal), 
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motivasi atau kemauan yang keras, sabar, alat (sarana), petunjuk guru, dan 

terus-menerus (kontinu) atau tidak cepat bosan dalam mencari ilmu.
24

 

 

C. Etika 

Etika berasal dari kata Ethic yang berarti tata susila. Sebagai cabang filsafat 

etika memusatkan pembahasan tentang kesusilaan yang menitikberatkan kepada 

baik atau buruknya suatu perbuatan manusia. 
25

 

Pemikiran KH. Hasyim Asyari mengenai etika yang harus dipedomani 

oleh pendidik masih sangat relevan untuk diterapkan dalam proses belajar 

mengajar agama Islam pada saat ini. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai 

manivestasi kompetensi yang ia miliki untuk menggapai derajat tertinggi baik 

dalam pandangan manusia maupun pandangan Allah. 

a. Etika SeorangPendidik 

Seorang pendidik dalam menyampaikan ilmu pada peserta didik harus 

memiliki etika sebagai berikut: 

1) Selalu mendekatkan diri dan takut kepadaAllah 

2) Senantiasa bersikap tenang danberhati-hati 

3) Senantiasa tawadhu’, khusu’dan mengadukan segala persoalannya kepada 

AllahSWT. 

4) Tidak menggunakan ilmunya untuk keduniawiansaja 
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5) Tidak selalu memanjakan anak didik dan berlaku zuhud dalam 

kehidupandunia 

6) Berusaha menghindari dalam hal-hal yang rendah dan tempat-tempat yang 

kotor ataumaksiat. 

7) Mengamalkan sunnah Nabi dan istiqomahkan membacaAl-Qur’an. 

8) Bersikap ramah, ceria, dan suka menebarkansalam. 

9) Menumbuhkan semangat untuk mengembangkan dan menambah  

ilmupengetahuan. 

10) Tidak menyalahgunakan ilmu dengan menyombongkannya 

11) Membiasakan diri menulis, mengarang dan meringkas.
26

 

b. Etika Pendidik Dalam Mengajar 

Seorang pendidik ketika mengajar hendaknya memperhatikan etika-etika 

berikut : 

1) Mensucikan diri dari hadats atau kotoran dan berpakaian yang sopan dan 

rapi serta berusaha berbauwewangian. 

2) Berniat beribadah ketika dalam mengajarkanilmu. 

3) Menyampaikan hal-hal yang diajarkan oleh Allah (walaupun hanya 

sedikit). 

4) Membiasakan membaca untuk menambah ilmu pengetahuan. 

5) Memberikan salam ketika masuk kedalam kelas dan berdo’a sebelum 
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belajar. 

6) Menghindarkan diri dari gurauan dan banyaktertawa. 

7) Jangan sekali-kali mengajar dalam kondisi lapar, makan, 

marah,mengantuk, dan lainsebagainya. 

8) Usahakan berpenampilan ramah, tegas, lugas dan tidaksombong. 

9) Dalam mengajar hendaknya mendahulukan materi yang penting dan 

disesuaikan dengan profesionalisme yang dimiliki. 

10) Jangan mengajarkan hal-hal yang bersifat subhat yang dapat menyesatkan. 

11) Perhatikan masing-masing kemampuan peserta ddik dalam 

memperhatikan dan jangan mengajar terlalulama. 

12) Menciptakan ketengan dalambelajar. 

13) Menegur dengan lemah lembut dan baik ketika terdapat peserta didik yang 

bandel. 

14) Bersikap terbuka dengan berbagai persoalan yang ditemukan. 

15) Berilah kesempatan pada peserta didik yang datang terlambat. 

16) Dan apabila sudah selesai berilah kesempatan kepada anak didik untuk 

menanyakan hal-hal yang belum dimengerti.
27

 

c. Etika Pendidik Bersama Peserta Didik 

Pendidik dan peserta didik pada dasarnya memiliki tanggung jawab 

yang berbeda, namun terkadang seorang pendidik dan peserta didik 
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mempunyai tanggung jawab yang sama, diantara etika tersebut adalah: 

1) Berniat mendidik dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta 

menghidupkan Syari’at Islam. 

2) Menghindari ketidak ikhlasan dan mengejar keduniawian. 

3) Hendaknya selalu melakukan instropeksidiri. 

4) Menggunakan metode yang sudah dipahami peserta didik. 

5) Membangkitkan semangat peserta didik dengan memotivasinya, begitu 

peserta didik yang satu dengan yanglain. 

6) Memberikan latihan-latihan yang bersifat membantu. 

7) Selalu memperhatikan kemapuan peserta didik yanglain. 

8) Bersikap terbuka dan lapangdada. 

9) Membantu memecahkan masalah dan kesulitan pesertadidik. 

10) Tunjukkan sikap yang arif dan tawadhu’ kepada peserta didik yang satu 

dengan yanglain.
28

 

Adapun etika Peserta Didik Menurut Hasyim Asy’ari sebagai berikut: 

a. Etika Peserta Didik yang harus diperhatikan dalambelajar 

Dalam hal ini Hasyim Asy’ari mengungkapkan ada sepuluh etika yang 

harus dipenuhi oleh peserta didik, yaitu : 

1) Membersihkan niat atau hati dari berbagai gangguan keimanan dan 

keduniawian. 
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2) Tidak menunda-nunda kesempatanbelajar. 

3) Bersabar dan qonaah terhadap segala macam pemberian dan cobaan. 

4) Pandai mengaturwaktu. 

5) Menyederhanakan makan danminum. 

6) Bersikap hati-hati atauwara’. 

7) Menyediakan waktu tidur selagi tidak merusak kesehatan. 

8) Meninggalkan kurang faedah (hal-hal yang kurang berguna bagi 

perkembangan diri)
29

 

 

b. Etika Seorang Perserta Didik Terhadap Pendidik 

Etika seorang Perserta Didik kepada Pendidik sesuai yang dikatakan 

oleh K.H. Hasyim Asy’ari hendaknya harus memperhatikan etika utama, 

yaitu: 

1) Hendaknya selalu memperhatikan dan mendengarkan apa yang 

disampaikan atau dijelaskan oleh seorang pendidik. 

2) Memilih pendidik yang wara’ artinya orang yang selalu berhati-hati dalam 

bertindak disamping profesionalisme. 

3) Mengikuti jejak pendidik yang baik dan bersabar terhadap kekerasan 

pendidik 

4) Berkunjung kepada pendidik dan meminta izin terlebih dahulu kalau harus 

memaksa keadaan pada bukan tempatnya. 
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5) Duduk yang rapih dan sopan ketika berhadapan dengan pendidik. 

6) Berbicara dengan nada lemah lembut dan dengarkan segala fatwanya. 

7) Jangan sekali-sekali menyela ketika sedang menjelaskan. 

8) Gunakan anggota yang kanan bila menyerahkan sesuatu kepadanya.
30

 

c. Etika Peserta Didik Terhadap Pelajaran 

Dalam menuntut ilmu peserta didik hendaknya memperhatikan etika berikut: 

1) Memperhatikan  dan mempelajari ilmu  yang bersifat  Fardhu‘Ain untuk 

dipelajari. 

2) Mendiskusikan atau menyetor apa yang telah dipelajari pada orang 

yangdipercayainya. 

3) Senantiasa menganalisa, menyimak dan meneliti ilmu. 

4) Tetapkan cita-cita yangtinggi. 

5) Bergaulah dengan orang-orang berilmu lebih tinggi. 

6) Pelajari pelajaran yang telah diajarkan secara terus menerus (Istiqomah). 

7) Tanamkan rasa semangat belajar.
31

 

 

D. Hubungan Pendidik dengan Peserta Didik 

Hubungan pendidik dan peserta didik dalam prosesbelajar mengajar 

merupakan faktor yang sangat menentukan. Bagaimanapun baiknya bahan 

pelajaran yang diberikan, bagaimanapun sempurnanya metode yang digunakan, 
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namun jika hubungan pendidik dan peserta didik merupakan hubungan yang tidak 

harmonis, maka dapat menciptakan suatu hasil yang tidak diinginkan. 
32

 

Dalam hubungan ini cara mengatasinya adalah melalui cotact-hours di 

dalam hubungan pendidik dan peserta didik. Contact-hours atau jam-jam bertemu 

antara pendidik dan peserta didik, pada hakikatnya merupakan kegitan di luar 

jam-jam persentasi di muka kelas seperti biasanya.Untuk tingkat perguruan tinggi 

peranan contact-hours ini sangat penting untuk membangun hubungan yang baik 

antara pendidik dan peserta didik. Perlu digarisbawahi bahwa kegitan belajar 

mengajar, tidak hanya melalui persentasi atau sistem kuliah di depan kelas. 

Bahkan sementara dikatakan bahwa metode dengan presetasi tidaklah dianggap 

sebagai satu-satunya proses belajar yang efesien bila ditinjau baik dari segi 

pengembangan sikap danpikiran intelektual yang kritis dan kreatif. 
33

 

Faktor-Faktor Interaksi Pendidik dan Peserta Didik 

Masalah interaksi belajar mengajar merupakan masalah yang kompleks, 

karena melibatkan berbagai faktor yang saling terkait satu sama lain. Dari sekian 

banyak faktor yang mempengaruhi proses dan hasil interaksi belajar mengajar. 

Terdapat dua faktor yang sangat menentukan, yaitu faktor pendidik sebagai 

subjek pembelajaran dan faktor peserta didik sebagai objek pembelajaran.
34
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Tanpa ada faktor pendidik dan peserta didik dengan berbagai potensi 

kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimiliki, tidak mungkin proses interaksi 

belajar mengajar dikelas atau ditempat lain dapat berlangsung dengan baik. 

Namun, pengaruh berbagai faktor lain tidak boleh diabaikan, misalnya faktor 

media, infrastruktur sekolah, fasilitas belajar, fasilitas laboratorium, manajemen 

sekolah, sistem pembelajaran dan evaluasi, kurikulum, metode dan strategi 

pembelajaran dan sebagainya. Kesemua faktor-faktor diluar faktor pendidik dan 

peserta didik tersebut berkontribusi berarti dalam meningkatkan kualitas dan 

hasil interaksi belajar mengajar dikelas dan tempat belajar lainnya.
35

 

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam interaksi edukatif diantaranya : 

a. Fasilitas Belajar. Fasilitas belajar yang tersedia dalam jumlah yang memadai 

di suatu sekolah atau lembaga pendidikan memberikan sumbangan yang besar 

dalam menyukseskanproses belajar mengajar misalnya ruang kelas, meja, 

kursi, dsb. Tanpa ada fasilitas belajar yang tersedia dalam jumlah yang 

memadai di Sekolah, proses interaksi belajarmengajar antara pendidik dan 

peserta didik  kurang berjalan secara maksimal dan optimal. 

b. Faktor Kurikulum. Kurikulum yang disusun sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangan mental peserta didik, sesuai dengan tuntutan kebutuhan orang 

tua peserta didik, masyarakat, dan dunia kerja, serta sesuai dengan kebutuhan 

pendidik dan pembelajaran dikelas akan mendukung pencapaian interaksi 

belajaryang optimal dan maksimal, sehingga keluaran suatu lembaga 
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pendidikan akan lebih berkualitas. 

c. Faktor Metode dan Strategi serta Pendekatan Pembelajaran. Metode dan 

strategi serta pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh pendidik juga 

mempengaruhi kelancaran dan kesuksesan interaksi belajar mengajar dikelas.  

Pendidik menerapkan metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran yang 

sesuai dengan minat dan kebutuhan dan perbedaan individu peserta didik akan 

dapat memperlancar dan menyukseskan interaksi belajar mengajar dikelas. 

d. Sistem Manajemen Sekolah. Suatu sekolah yang menerapkan manajemen 

terbuka dan transpan akan lebih berpeluang sukses dalam mengelola sistem 

pembelajaran secara profesional melalui interaksi belajar mengajar dikelas 

dari pada sekolah yang menerapkan manajemen tertutup. Pahkan Fattah 

menyatakan bahwa manajemen berbasis sekolah yang diterapkan oleh suatu 

sekolah merupakan strategi pemmberdayaan sekolah dalam rangka 

peningkatan mutu dan kemandirian sekolah. 

e. Sistem Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran. Pendidik yang menerapkan 

sistem evaluasi dengan pendekatan penilaian berbasis kelas dan  penilaian 

yang menekankan pada proses dan hasil, akan meningkatkan intensitas 

interaksi belajar mengajar dikelas karena para peserta didik dituntut oleh suatu 

target belajar dan target kelulusan yang diterapkan oleh pendidik. Selain itu 

pendidik akan memotivasi maksimal dan optimal para peserta didik untuk 

belajar keras dan intensif, karena penilaian ditekankan kepada proses dan hasil 
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pembelajaran.Kesemua faktor-faktor penentu keberhasilan interaksi belajar 

mengajar dan permasalahannya yang telah dikemukakan diatas harus di 

perhatikan para pendidik serta peserta didik. Pengetahuan dan pemahaman 

tentang faktor-faktor penentu keberhasilan interaksi belajar mengajar dan 

permasalahannya oleh para pendidik  dan peserta didik dalam menjalankan  

interaksi belajar mengajar dikelas. Interaksi belajar mengajar yang sukses 

dikelas akan mempengaruhi kualitas proses dan hasil pembelajaran dikelas 

secara mikro dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di 

tingkat lembaga pendidikan, serta kualitas pendidikan secara makro (regional 

dan nasional).
36

 

 

E. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam di SMP 

Sebelum membahas pengertian tentang pendidikan agama islam, baiknya 

terlebih dahulu membahas pengertian pendidikan secara umum. Kata pendidikan 

berasal dari kata didik dan mendidik.Secara etimologi, mendidik berarti 

memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, dan pimpinan) mengenai 

akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkanpendidikan, secara etimologi adalah 

proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang melalui cara perbuatan 

mendidik.
37
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Pendidikan dalam batasan yang sempit adalah proses pembelajaran yang 

dilaksanakan di lembaga pendidikan formal (madrasah/sekolah). Kemudian 

pendidikan dalam arti luas terbatas adalah segala usaha sadar yang dilakukan oleh 

keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan 

latihan yang diselenggarakan di lembaga pendidikan formal (sekolah) non-formal 

(masyarakat) dan in-formal (keluarga) dan dilaksanakan sepanjang hayat, dalam 

rangka mempersiapkan peserta didik agar berperan dalam berbagai kehidupan. 

Sedangkan pendidikan dalam arti luas adalah segala pengalaman belajar yang 

dilalui peserta didik dengan segala lingkungan dan sepanjang hayat.
38

 

Ahmad D. Marimba menyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau 

pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.
39

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses perubahan sikap 

dan tingkah laku yang dilakukan dengan sengaja dan terencana melalui kegiatan 

bimbingan pengajaran dan latihan terhadap perkembangan jasmani dan ruhani 

demi terciptanya kepribadian yang utama serta berperan dalam berbagai 

kehidupan. 

Pendidikan yang akan dibahas kali ini adalah tentang pendidikan agama 

islam. Adapun kata islam dalam istilah pendidikan islam menunjukkan warna 
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pendidikan tertentu, yaitu pendidikan yang berwarna islam, pendidikan yang 

islami, yaitu pendidikan yang berdasarkan islam.
40

 

Secara terminologis pendidikan Agama Islam sering sering diartikan 

dengan pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Dalam pengertian lain 

dikatakan oleh Ramayulis bahwa pendidikan Agama Islam adalah proses 

mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai 

tanah air, dan tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya (akhlak-nya), teratur 

pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya, 

baik dengan lisan maupun dengan tulisan.
41

 

Menurut Zakiah Daradjat Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan 

dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu 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 

diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai 

suatu pandangan hidupnya demi fkeselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia 

maupun di akhirat kelak.
42

 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama 

islam adalah proses bimbingan dan asuhan yang berlandaskan ajaran islam yang 
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dilakukan dengan kesadaran untuk mengembangkan potensi anak didik secara 

maksimal, agar kelak menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai islami. 

Pendidikan agama Islam yang dimaksud peniliti adalah pendidikan agama 

islam di SMP yaitu, salah satu mata pelajaran yang berlandaskan ajaran islam dan 

dilakukan dengan kesadaran untuk mengembangkan potensi anak didik secara 

maksimal, agar kelak menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai islami. 

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam di SMP 

a. Dasar Pendidikan Agama Islam di SMP 

Dasar pendidikan agama islam identik dengan ajaran islam itu sendiri, 

agar usaha-usaha yang dilakukan mempunyai sumber keteguhan maka harus 

memiliki dasar yang kuat. Dasar atau sumber Pendidikan Agama Islam 

meliputi: 

1) Al-Quran 

Al-Qur’an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW yang merupakan mukjizat melalui perantaraan malaikat 

Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup 

sehingga umat manusia mendapat petunjuk untuk kebahagiaan hidup di 

dunia dan di akhirat.
43

 

Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik pertama, pada masa awal 

pertumbuhan islam telah mengajarkan Al-Qur’an  sebagai dasar 
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pendidikan islam disamping Sunnah Beliau sendiri. Kedudukan Al-Qur’an 

sebagai sumber pokok pendidikan islam dapat dipahami dari ayat Al-

Qur’an itu sendiri.
44

 

Firman Allah: 

                 

  

Artinya: dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, 

melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka 

perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang 

beriman. (Q.S. al-Nahl : 64) 

2) Hadits  

Hadits atau as-sunnah merupakan jalan atau cara yang pernah 

dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam perjalan kehidupannya   

melaksanakan dakwah Islam. Posisi dan fungsi hadits nabi sebagai sumber 

pendidikan Islam yang utama setelah Al-Qur’an adalah sebagai penjelas 

dan penguatan hukum-hukum quraniah yang ada,sekaligus sebagai 

petunjuk (pedoman) bagi kemaslahatan hidup manusia dalam semua 

aspeknya. Hadits sebagai sumber kedua setelah  Al-Qur’an dapat dilihat 

dari firman Allah sebagai berikut:
45 
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Artinya: Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah 

mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), 

Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi 

mereka. (Q.S. An-Nisaa : 80) 

3) Ijtihad 

Ijtihad adalah penggunaan akal pikiran oleh fuqaha’-fuqaha’ islam 

untuk menetapkan suatu hukum yang belum ada ketetapannya dalam Al-

Qur’an dan hadits dengan syarat-syarat tertentu.
46

 

Dalam dunia pendidikan, sumbangan ijtihad ikut secara aktif dalam 

menata sistem pendidikan. Tujuan ijtihad dalam pendidikan adalah untuk 

dinamisasi, inovasi dan modernisasi pendidikan agar diperoleh masa 

depan pendidikan yang lebih berkualitas. 

Adapun dasar-dasar Pendidikan Agama Islam di SMP adalah 

sebagai berikut: 

 

1) Dasar Yuridis 

Dasar yuridis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar dan 

undang-undang yang berlaku pada suatu negara. Dasar yuridis formal 

tersebut terdiri atas tiga macam:
47
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a) Dasar ideal, yaitu dasar falsafah negara Pancasila, sila pertama, 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

b) Dasar struktural atau konstitusional, yaitu UU Dasar 45, dalam bab 

Xl pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, “Negara berdasarkan ketuhanan 

Yang Maha Esa,” dan pasal 2 yang berbunyi, “Negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-

masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.” 

c) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional, pasal 12 ayat 1 poin a, yang mengatakan, “Setiap peserta 

didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama 

yang dianutnya oleh pendidik yang seagama.” 

2) Dasar Religius 

Yang dimaksud dengan dasar religius adalah dasar yang bersumber 

dari ajaran islam. Menurut ajaran islam pendidikan agama adalah perintah 

Tuhan dan merupakan perwujudan ibadah kepada-Nya.
48

 Dasar ini 

bersumber pada Al-Qur’an, al-Hadits, dan  Ijtihad. 

3) Dasar Psikologis 

Dasar Psikologis yaitu dasar yang berhubungan dengan aspek 

kejiwaan kehidupanbermasyarakat.Hal ini didasarkan bahwa dalam 

kehidupannya, manusia baik secara individu maupun sebagai anggota 

masyarakat dihadapkan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang 
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dan tidak tenteram akibat dari rasa frustasi (tekanan perasaan), konflik 

(adanya pertentangan batin), dan kecemasan sehingga memerlukan adanya 

pegangan hidup (agama). Kondisi manusia pada hakikatnya menuntut agar 

semua kebutuhan-kebutuhan itu dapat dipenuhi dalam rangka 

mewujudkan hidup yang harmonis, dan bahagia termasuk juga kebutuhan 

rohani seseorang terhadap agama. Untuk membuat hati tenang dan 

tenteram ialah dengan jalan mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah dalam surat al-Ra’d ayat 28, yaitu:
49 

                 

Artinya : (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati 

Allah-lah hati menjadi tenteram. (Q.S. Ar-Ra’d: 28) 

 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam di SMP 

Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah sebagai usaha untuk 

mengarahkan dan membimbing manusia dalam hal ini peserta didik agar 

mereka mampu menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 

SWT, serta meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan 

mengenai Agama Islam, sehingga menjadi manusia Muslim, berakhlak mulia 

dalam kehidupan baik secara pribadi, bermasyarakat dan berbangsa dan 
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menjadi insan yang beriman hingga mati dalam keadaan Islam (QS Ali Imran 

ayat 102).
50

 

                  

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu 

mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam. (Q.S Ali Imran : 

102). 

Pendidikan agama Islam disekolah  bertujuan untuk meningkatkan 

keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang 

agama Islam sehingga menjadi manusia muslim beriman dan bertaqwa kepada 

Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, 

berbangsa dan bernegara serta untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang 

yang lebih tinggi.
51

 

Pendidikan agama di Sekolah Menengah Pertama bertujuan untuk 

membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan agama sesuai dengan 

perkembangannya, baik tentang dasar-dasar atau hikmah-hikmah hukum 

islam, maupun tentang bacaan dan hafalan Al-Qur’an. Mempraktikkan ibadah 

baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan akidah dan 

pengetahuan agama agar menjauhkan diri dari berbagai kepercayaan yang 

salah, yang dapat merusak kemurnian agama. Terdapat dua tujuan Pendidikan 
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Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus: 

 

1) Tujuan Umum 

Pendidikan agama seperti pendidikan lainnya, harus berjalan sesuai 

dengan perkembangan zaman dan tingkat kemampuan 

masyarakat.Dorongan agama cukup besar pengaruhnya untuk 

mewujudkan akhlak yang baik dan moral yang tinggi.Maka itu, pendidikan 

agama sangat penting untuk mempersiapkan generasi muda yang beriman 

kepada Allah, cinta tanah air dan masyarakatnya, dan juga merupakan 

dasar yang kuat untuk membina rasa tolong menolong serta demokrasi 

yang sehat. 

Untuk meletakkan dasar yang kokoh dalam jiwa anak, pendidik Sekolah 

Menengah Pertama ini mempunyai peran yang sangat menentukan, karena 

saat ini peserta didik mulai berpikirkritis dan kepribadian mereka mulai 

tumbuh.Oleh karena itu, anak-anak perlu dibekali dengan 

berbagaipengetahuan agama yang dapat menuntun dan memelihara 

mereka dari melakukan perbuatan salah. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:
52
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a) Meningkatkan kepercayaan murid kepada agama, beriman kepada 

Allah dan Rasul-Nya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau 

hadits-hadits yang membahas tentang agama dan sejarah Islam. 

b) Mengembangkan pengajaran agama dan menjauhkan mereka dari 

pikiran-pikiran yang salah, yang dapat mematikan jiwa dan semangat 

keagamaannya. 

c) Menciptakan amalan-amalan yang baik, yang dapat membantu 

pembinaan kepribadian murid dan mengarahkan mereka ke jalan yang 

baik, sehingga mereka mengenal pekerjaan yang baik dan benar, serta 

melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. 

d) Ikutkan murid-murid dalam berbagai kegiatan amal baik, cinta kasih, 

tolong-menolong dan bermoral tinggi serta menjauhkan diri dari 

berbagai aliran kefanatikan sehingga sikap yang demikian itu 

berkembang dalam masyarakatnya. 

e) Meningkatkan kesadaran murid mengenai kewajibannya terhadap 

negara, sehingga mereka merasa bertanggung jawab untuk ikut serta 

membela kemerdekaan, menentang penjajahan, menjaga perdamaian, 

dan membantu bangsa-bangsa yang sedang berjuang serta menentang 

perperangan. 

f) Membangkitkan rasa bangga di kalangan murid-murid terhadap 

peninggalan (sejarah) Islam,dan ajak mereka untuk mengikuti jejak 

para pahiawan Islam yang mereka pelajari. 
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g) Menjaga dasar-dasar dan syiar agama, membiasakan mereka mengurus 

masjid dan menjaga mereka dari pengaruh berbagai aliran yang 

menyesatkan, serta ajak mereka menjauhkan diri dari berbagai 

pertentangan. Meminta kepada mereka agar ikut memperhatikan 

perkembangan Dunia Islam dan turut mengokohkan hubungan antara 

kaum muslimin sedunia. 

2) Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama adalah sebagai berikut: 

a) Meningkatkan kemampuan murid membaca Al-Quran secara baik 

dan benar. 

b) Menguatkan hubungan murid dengan Kitabullah, sehingga mereka 

akan merasakan mudahnya metode yang dipakai oleh Al-Quran. 

c) Menjelaskan maksud Al-Quran tentang tandat anda kekuasaan 

Allah dan anjurkan untuk mempelajari tentang sifat-sifat-Nya. 

d) Menjelaskan bahwa Sunnah Rasul berfungsi sebagai penafsir Al-

Quran. 

e) Membekali murid dengan berbagai ibadah, hukum-hukum agama 

dan problema-problema masyarakat, agar agama dan ibadah 

mereka benar serta bermoral tinggi. 
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f) Menganjurkan kepada murid untuk mengikuti jejak para sahabat 

dan pahlawan muslim yang saleh dan merasa bangga atas 

kepahlawanan mereka. Hal tersebut akan membuat murid tetap 

berpegang pada persatuan dan persaudaraan yang didasarkan pada 

Islam. 

g) Para murid agar menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan 

mereka dan dalam berbagaikegiatan, baik kegiatan agama maupun 

kegiatan sosial.
53

 

3. Ruang Lingkup Materi Pendidikan Agama Islam di SMP 

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam di SMP meliputi keserasian, 

keselarasan dan keseimbangan antara : 

a. Hubungan manusia dengan Allah SWT 

b. Hubungan manusia dengan sesama manusia 

c. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri 

d. Hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya.
54
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pengertian Metode Penelitian 

Metode berasal dari bahasa Yunani: methodos yang berarti cara atau jalan. 

Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai 

sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami objek sasaran 

yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan 

permasalahan.
1
 

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses 

penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu 

pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip 

dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.
2
   

Sedangkan Penelitian adalah terjemahan dan bahasa Inggriss: research yang 

berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu 

metode tertentu dan dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap 

permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab 

problemnya.
3
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 Penelitian adalah upaya kegiatan menyusun pengetahuan (knowledge) dan 

atau membangun suatu ilmu (science) dengan menggunakan metode dan teknik 

tertentu menurut prosedur sistematis.
4
 

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Metode penelitian 

adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya 

secara sistematis terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk 

menyelesaikan atau menjawab permasalahannya. 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai karya ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci 

yang perlu di perhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan tertentu. Cara 

ilmiah  berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu 

rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan 

dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris 

berarti cara-cara yang di gunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam 

penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.
5
  

Metode penelitian yang dipakai penulis adalah metode penelitian kualitatif, 

yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai 

(diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari 
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kuantifikasi (pengukuran).
6
  Metode penelitian kualitatif sering disebut metode 

penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah 

(natural setting); disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya, 

metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; 

disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih 

bersifat kualitatif.
7
 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui etika hubungan 

pendidik dengan peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Penggunaan metode dimaksudkan agar kebenaran yang diungkapkan benar-benar 

dapat di pertanggung jawabkan dan memiliki bukti ilmiah yang akurat dan dapat 

dipercaya.  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian di laksanakan di SMP Negeri 26 Bandar Lampung yang berada di 

Jl. Imam Bonjol No.52 Kemiling, Bandar Lampung, Lampung - Indonesia. Waktu 

penelitian ini adalah semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017. 
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Gambar.1. Letak SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

C. Sifat dan Jenis Penelitian  

 Penelitian ini, dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research) 

dapat juga diangggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai 

metode untuk mengumpulkan data kualitatif.
8
  Penelitian ini dilakukan untuk 

memperoleh data primer atau data utama yang akurat karena tanpa menggunakan 

penelitian ini peneliti tidak dapat memperoleh data yang obyektif sesuai dengan 

obyek penelitian. 

Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif, yakni penelitian yang 

bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi 

tertentu atau bidang tertentu, baik berupa keadaan, permasalahan, sikap, pendapat, 

kondisi, prosedur atau sistim secara faktual dan cermat.
9
 

D. Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif sampel yang dipilih harus benar-benar mewakili 
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ciri-ciri suatu populasi. Pengambilan sampel yang dilakukan peniliti adalah 

menggunakan teori terbatas dengan cara bola salju (snowball). Maksud sampling 

dalam hal ini ialah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai 

macam sumber dan bangunannya.
10

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek 

penelitian adalah: 

1. Pendidik Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

2. Peserta didik SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

E. Alat Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang cukup dan jelas sesuai dengan permasalahan 

penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu meliputi: 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana  peneliti atau 

kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama 

penelitian.
11

 Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan 

data yang diperlukan. 

Metode ini digunakan untuk mengamati bentuk pemanfaatan internet di 

dalam maupun di luar kelas, mengamati aplikasi internet terhadap pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, mengamati faktor pendukung dan penghambat dari 

pemanfaatan internet dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, mengamati 

                                                             
10

 Lexy J Moleong, Op. Cit. h. 224. 
11

 GuIö, Metodologi Penelitian (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 116. 



 53 

sarana yang digunakan, mengamati keadaan sekitar SMP Negeri 26 Bandar 

Lampung. 

2. Interview/ Wawancara 

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk 

mendapatkan informasi atau data dari interviewee atau responden dengan 

wawancara secara langsung face to face, antara interviewer dengan interviewee. 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang menggunakan wawancara 

adalah metode wawancara, sedangkan alat pengumpul datanya adalah Pedoman 

wawancara/interview.
12

 

Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur 

yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti yang menggunakan jenis 

wawancara ini bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja.
13

 

Metode pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi 

tentang etika hubungan pendidik dengan peserta didik dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP egeri 26 Bandar Lampung. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-

buku, catatan-catatan, transkip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 
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legger, agenda, dan yang lainnya.
14

 Penulis mengunakan metode ini untuk 

mendapatkan data dari SMP Negeri 26 Bandar Lampung tentang profil sekolah, 

jumlah pendidik dan karyawan, keadaan peserta didik dan keadaan sarana 

prasarana, visi, misi, struktur organisasi, maupun hal-hal yang berhubungan 

dengan penelitian. 

 

F. Analisis data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dan hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.
15

 

Data yang diperoleh di lapangan akan dianalisis secara kualitatif yaitu upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
16

 

Data penelitian kualitatif yang di peroleh dalam penelitian banyak 

menggunakan kata-kata, maka analisa data yang dilakukan melalui: 

                                                             
14

 Soewadji Jusuf, Op. Cit. h. 160.  
15

 Sugiyono, Op. Cit. (Cet Ke–18) (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 33. 
16

 Lexy J Moleong, Op. Cit. h. 248. 
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1. Reduksi data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya,
17

 Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas 

tentang hasil penelitian. 

Adapun maksud pelaksanaannya reduksi data yaitu untuk memfokuskan, 

mengarahkan dan mengklasifikasikan data yang dibutuhkan yang sesuai dengan 

kajian dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis membuat rangkuman tentang 

aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian. Rangkuman tersebut kemudian 

direduksi atau disederhanakan pada hal-hal yang menjadi permasalahan penting. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini 

Miles and Huberman  menyatakan “the most frequent form of display data for 

qualitative research data in the past has been narrative text”. Yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penetitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif.
18

  

Oleh karena itu dalam penyajian data diusahakan secara sederhana sehingga 

mudah dipahami dan tidak menjemukan untuk dibaca. Penyajian data yang 

                                                             
17

 Sugiyono, Op. Cit. (Cet Ke–13) (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 247. 
18

 Ibid. h. 249.  
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dimaksudkan adalah untuk menghimpun, menyusun informasi dari data yang 

diperoleh, sehingga dari penyaji dapat memberikan kemungkinan untuk ditarik 

suatu kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

3. Penarikan kesimpulan 

Menarik kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas semua data 

yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarikan 

kesimpulan harus didasarkan atas data, bukan atas angan-angan atau keinginan 

peneliti. Adalah salah besar apabila kelompok peneliti membuat kesimpulan yang 

bertujuan menyenangkan hati pemesan, dengan cara manipulasi data.
19

 

Pengambilan kesimpulan dilakukan secara sementara, kemudian 

diverifikasikan dengan cara mempelajari kembali data yang terkumpul. 

Kesimpulan juga diverifikasikan secara selama penelitian berlangsung. Dari data-

data yang direduksi dapat ditarik kesimpulan yang memenuhi syarat  kredibilitas  

dan  objektifitas  hasil  penelitian,  dengan  jalan membandingkan hasil penelitian 

dengan teori.
20

  

Verifikasi data yang dimaksudkan untuk mengevaluasi segala informasi yang 

telah didapatkan suatu data yang diperoleh dari informan melalui wawancara. 

Sehingga akan didapatkan suatu data yang validitas dan berkualitas serta hasil 

data tersebut dapat dipertanggung jawabkan akan kebenarannya. 

                                                             
19

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), h. 311. 
20

 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

1998), h. 263. 
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G. Uji Keabsahan Data 

Untuk memperoleh keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi 

yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
21

 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu dengan demikian terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.
22

 

1. Triangulasi Sumber. 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, 

untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka 

pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan 

yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan 

kelompok kerjasama. Data dari ke tiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan 

seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana 

pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data 

tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member chcek) dengan tiga 

sumber data tersebut. 

 

                                                             
21

 Lexy J Moleong, Op. Cit. (Cet ke–14) (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 178. 
22

 Sugiyono, Op. Cit. (Cet Ke–13) (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 273. 
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2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya 

data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau 

kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan 

data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut 

pandangnya berbeda-beda. 

3. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan 

dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum 

banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. 

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, 

maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian 

datanya. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data yakni dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Karena dalam penelitian ini 
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alat pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data 

yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. 

Bila menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih 

lanjut untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya 

benar, karena sudut pandangnya saja yang berbeda-beda. 

 



BAB VI 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Sejarah SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

SMP Negeri 26 Bandar Lampung berdiri pada tahun 1996 dan mempunyai 

nomor lokasi 2011260113099, pada awalnya numpang di gedung SMP Negeri 13 

Bandar Lampung.SMP Negeri 26 Bandar Lampung ini didirikan di atas tanah seluas 

9430 m
2
 yang berlokasi di jalan Imam Bonjol No.52 Kemiling Bandar Lampung. 

Tahun ajaran 1996/1997 SMP Negeri 26 Bandar Lampung menerima siswa 

pertama kali sebanyak 121 orang (3 kelas), dengan guru tetap dua orang dan tata 

usaha yang diperbantukan dari SMP Negeri 7 Tanjung Karang (sekarang menjadi 

SMP Negeri 13 Bandar Lampung). Kepala Sekolah Pembina dijabat oleh Drs. M. 

Tambunan yang merangkap sebagai Kepala SMP Negeri 7 Tanjung Karang. 

Tahun ajaran 1997/1998, SMP ini menerima siswa baru (3 kelas) dengan 14 

guru tetap, satu orang tenaga tata usaha yang diperbantukan serta pelaksanaan harian 

Kepala Sekolah dijabat oleh Dra. Hendra Murti. Proses belajar mengajar masih 

dilaksanakan di SMP Negeri 13 Bandar Lampung. 

Tahun ajaran 1998/1999, jumlah siswa baru yang diterima sebanyak 170 

orang (4 kelas) yang diasuh oleh 14 orang guru tetap, 13 tenaga tata usaha, dan 

pelaksanaan harian Kepala Sekolah dijabat oleh Dra. Norma Sitepu. Proses belajar 

mulai dipindahkan ke gedung SMP Negeri 26 Bandar Lampung yang sekarang pada  
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bulan Januari 1998 dan bulan Februari 1999 unit gedung baru yang telah 

selesai dibangun mulai digunakan. 

Pada tahun ajaran 1999-2000 jumlah siswa baru yang diterima sebanyak 242 

orang (6 kelas) yang diasuh oleh 36 orang guru tetap dan 5 orang tata usaha dan 

pelaksanaan harian Kepala Sekolah dijabat oleh Dra. Norma Sitepu hingga 1 

November 1999, pada tanggal 1 Desember 1999, pelaksanaan harian Kepala Sekolah 

diserah terimakan kepada Dra. Hayati Jakfar. 

Pada tahun ajaran 2000-2001 jumlah siswa baru yang diterima sebanyak 240 

orang (6 kelas). Sampai 2000-2001, SMP ini telah 2 kali meluluskan siswa kelas III 

Surat Keputusan penegrian dari Mendikbud Juwono Sudarsono No.291/O/1999 

Tanggal 20 Oktober 1999 diterima tanggal 20 Juli 2000. Pada tanggal 29 Agustus 

2000, pejabat pelaksanaan harian Kepala Sekolah (Dra.Hayati Jakfar) dilantik secara 

definitive Kepala SMP Negeri 26 Bandar Lampung. 

Pada tahun ajaran 2003-2004 jumlah siswa baru yang dterima sebanyak 670 

orang (23 kelas) SMP Negeri 26 Bandar Lampung belum memiliki Daftar Isian 

Kegiatan (DIK) sehingga belum memiliki anggaran biaya rutin dari pemerintah. 

Biaya operasional sekolah bersumber dari sumbangan orang tua murid (BP3). 

Tahun ajaran 2004-2005 terjadi pergantian Kepala Sekolah.Pada tanggal 1 

November 2004, Kepala Sekolah dijabat oleh Drs. Edy Supriono.Pada tahun ini 

jumlah siswa baru yang diterima sebanyak 668 orang. 

Tahun ajaran 2005-2006 jumlah siswa baru yang diterima sebanyak 657 
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orang. Pada tahun ajaran 2007-2008 jumlah siswa yang diterima sebanyak 676 orang. 

Pada tanggal 5 Agustus 2007 terjadi pergantian Kepala Sekolah yang dijabat oleh 

Drs. Hi. Zamhasri, S.Pd, M.M.Pd 

Pada tahun ajaran 2009-2010 jumlah siswa yang diterima sebanayak 681 

orang dari tahun ajaran 2010-2011 jumlah siswa yang diterima sebanayak 666 orang 

serta pelaksanaan harian Kepala Sekolah masih dijabat oleh Bapak Drs. Hi. Zamhasri, 

S.Pd, M.M.Pd. 

Tahun ajaran 2011-2012 jumlah siswa yang diterima sebanyak 628 orang atau 

(20 kelas) dan pelaksanaan harian Kepala Sekolah masih dijabat oleh Bapak Drs. Hi. 

Zamhasri, S.Pd, M.M.Pd. 

Tahun Pelajaran 2012-2013 jumlah siswa yang diterima sebanyak 666 orang 

(20 kelas) dan pelaksanaan harian kepala sekolah masih dijabat oleh bapak Hi. 

Zamhasri, S.Pd. M.M.Pd. 

Pada tahun pelajaran 2013-2014 jumlah siswa yang diterima sebanyak 675 

orang (27 kelas) dan pelaksanaan harian kepala sekolah masih dijabat oleh bapak Hi. 

Zamhasri, S.Pd. M.M.Pd. 

Pada tahun pelajaran 2014-2015 jumlah siswa yang diterima sebanyak 701 

orang (24 kelas) dan pelaksanaan harian kepala sekolah masih dijabat oleh bapak 

Hi.Zamhasri,.Pd. M.M.Pd. 

Pada tahun pelajaran 2015-2016 jumlah siswa yang diterima sebanyak 759 

orang (27 kelas) dan pelaksanaan harian kepala sekolah masih dijabat oleh bapak 
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Hi.Zamhasri,.Pd. M.M.Pd. 

Pada bulan Januari tahun 2016 SMPN 26 Bandar Lampung pindah lokasi dari 

jalan Imam Bonjol No.52 Kemiling Bandar Lampung ke jalan Pramuka, Raden Imba 

Kusuma No 81 Kemiling Raya. 

Pada tanggal 30 Agustus tahun 2016 SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

pergantian struktur kepala sekolah, dari Bapak Hi.Zamhasri, S.Pd.,MM.Pd. 

digantikan oleh Bapak Wasiat,S.Pd., MM.Pd. 

 

1. Visi dan Misi Sekolah 

Untuk mengarahkan gerak SMP Negeri 26 Bandar Lampung, diperlukan 

pedoman yang tertuang sebagai visi dan misi.Visi merupakan abstraksi atau angan-

angan ideal untuk diwujudkan bersama dalam jangka panjang.Misi merupakan 

implementensi strategis yang ditetapkan untuk mewujudkan misi tersebut. 

a. Visi 

  Mewujudkan sekolah bermutu berdasarkan iman dan taqwa 

b. Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan beberapa misi khusus SMP 

Negeri 26 Bandar Lampung yang ditetapkan dalam profil sekolah. Misi-misi tersebut 

adalah: 

1. Meningkatkan nilai rata-rata Ujian Nasional pada setiap angkatan. 

2. Meningkatkan prestasi dalam bidang KIR, OSN, MIPA dan IPS 

3. Meningkatkan prestasi dalam bidang Kepramukaan dan PMR 
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4. Meningkatkan prestasi dalam bidang bola volley dan basket. 

5. Meningkatkan prestasi dalam bidang seni budaya daerah lampung 

6. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan 

sehari-hari di sekolah. 

7. Melaksanakan program pengembangan diri bagi warga sekolah untuk mendorong 

perkembangan potensi diri. 

8. Melaksanakan pembelajaran berbasis karakter bangsa. 

 

2. Situasi dan Kondisi SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

SMP Negeri 26 Bandar Lampung terletak di Jalan Jln. Pramuka Raden Imba 

Kusuma Kemiling Bandar Lampung. Letak bangunan sekolah yang sangat kondusif 

(± 1 𝑘𝑚 dari jalan raya) membuat suasana KBM berjalan dengan efektif. Meskipun 

begitu, posisi sekolah mudah dijangkau baik dengan kendaraan pribadi maupun 

kendaraan umum, SMP Negeri 26 Bandar Lampung memiliki luas 18.000 km
2
 yang 

didukung oleh berbagai sarana fisik. Saran fisik yang dimiliki meliputi lahan dan 

bangunan sebagaimana yang tercantum dalam table 1 dan table 2. 
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Tabel 1. 

Luas Keseluruhan SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

Lahan Luas (m
2
) 

Luas keseluruhan tanah 18. 000 m
2
 

 

Tabel 2.  

Sarana fisik SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

No Ruang Jumlah Keadaan 

1 Kepala sekolah 1 Baik 

2 Wakil kepala sekolah 1 Baik 

3 Kasubag TU 1 Baik 

4 Tata Usaha 1 Baik 

5 Guru 1 Baik 

6 Kelas / belajar 13 Baik 

7 Bimbingan Konseling 1 Baik 

8 Lab IPA 1 Baik 

9 Lab Komputer 1 Baik 

10 Audio Language Center 1 Baik 

11 Perpustakaan 1 Baik 

12 OSIS / Seni 1 Baik 

13 Mushola 1 Baik 

14 UKS 1 Baik 

15 WC 3 Baik 

16 Koperasi 1 Baik 

17 Gudang 3 Baik 

 

Pengelolaan kelas di SMP Negeri 26 Bandar Lampung pun tidak menemui 

kendala yang berarti. Hal ini dapat dilihat dari: 

a. Tersedianya lokal kelas yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar 

b. Setiap kelas dilengkaspi dengan sarana dan prasarana yang memadai 

c. Setiap kelas diasuh oleh seorang wali kelas yang bertanggung jawab terhadap 

kelas yang diasuhnya. 



 66 

d. Setiap kelas disediakan absensi kelas untuk setiap tatap muka oleh guru bidang 

studi 

e. Setiap kelas disediakan buku jurnal kemajuan kelas untuk mencatat kegiatan 

belajar mengajar yang berlangsung 

a. Tugas dan Peran Kepala Sekolah 

Kepala sekolah merupakan pemimpin yang membawahi semua unsur 

struktural yang ada di sekolah.Kepala sekolah merupakan tugas tambahan yang 

diberikan oleh pemerintah yang diberikan kepada guru yang dianggap memiliki 

kemampuan managerial dibidang kependidikan dan ketatausahaan. Tugas-tugas 

kepala sekolah antara lain: 

1) Kepala sekolah selaku pimpinan, mempunyai tugas: 

1. Menyusun perencanaan 

2. Mengorganisir kegiatan 

3. Mengarahkan kegiatan 

4. Mengkoordinir kegiatan 

5. Melaksanakan pengawasan 

6. Melakukan evaluasi setiap kegiatan 

7. Menemukan kebijaksanaan 

8. Mengadakan rapat 

9. Mengambil keputusan 

10. Mengatur proses belajar mengajar 
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11. Mengatur administrasi 

- Kantor 

- Siswa 

- Pegawai 

- Perlengkapan 

- Keuangan 

12. Mengatur organisasi siswa intra sekolah (OSIS) 

13. Mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat 

 

2) Kepala sekolah selaku administrator, mempunyai tugas: 

1. Perencanaan 

2. Pengorganisasian 

3. Pengarahan 

4. Pengkoordinasian 

5. Pengawasan 

6. Kurikulum 

7. Kesiswaan 

8. Perkantoran 

9. Kepegawaian 

10. Perlengkapan 

11. Keuangan 

12. Perpustakaan 
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3) Kepala sekolah sebagai supervisor, mempunyai tugas supervise terhadap: 

1. Kegiatan belajar mengajar 

2. Kegiatan bimbingan dan penyuluhan 

3. Kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakulikuler 

4. Kegiatan ketatausahaan 

5. Kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha. 

Apabila di sekolah terdapat guru praktik, maka tugas kepala sekolah adalah 

sebagai berikut: 

a. Membantu memberikan pengarahan tentang tugas dan kewajiban guru di sekolah 

b. Memberikan materi yang menyangkut administrasi sekolah yang dibutuhkan oleh 

guru praktik 

c. Memberikan penilaian kepada guru praktik untuk diserahkan kepada lembaga 

yang mengirimnya. 

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala sekolah dibantu oleh beberapa wakil 

kepala sekolah (Wakasek) yaitu Wakasek dibidang kurikulum. Wakasek dibidang 

kesiswaan, wakasek dibidang Sarana dan prasarana, dan Wakasek dibidang humas 

dan wakasek dibidang tata usaha. 

b. Tugas dan Peran Wakil Kepala Sekolah 

Tugas pokok seorang wakil kepala sekolah adalah membantu kepala sekolah 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.Selain itu berwenang untuk mengambil 

keputusan yang sifatnya mendesak jika kepala sekolah tidak ada ditempat. 
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1) Tugas dan Peran Wakil Kepala Sekolah Bidang-Bidang 

a) Waka Bidang Kesiswaan 

Waka bidang kesiswaan merupakan pembantu kepala sekolah yang 

menangani suatu bidang yang menyangkut kesiswaan, dengan tugas-tugas antara lain: 

1. Berkoordinasi dengan wakil kepala bidang kesiswaan dalam menyusun program 

kerja kegiatan 

2. Memberikan salinan program krja yang sudah dibuat kepada: 

a) Waka bidang kesiswaan 

b) Tata Usaha urusan kesiswaan sebagai arsip. 

3. Membina siswa dalam proses berfikir menuju kea rah kedewasaan yang sesuai 

dengan program dan bidang masing-masing. 

4. Membantu siswa dalam melaksanakan kegiatan ekstrakulikuler yang sesuai 

dengan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. 

 

b) Waka Bidang Kurikulum 

Wakil kepala sekolah bidang kurikulum merupakan pembantu kepala sekolah 

yang dipilih secara bergilir dari guru-guru yang dinilai mampu untuk tugas tersebut 

dan khusus menangani kegiatan-kegiatan yang bersifat kurikuler. 

Tugas-tugas wakil kepala sekolah di bidang kurikkulum antara lain: 

1. Menyusun program pengajaran (program tahunan dan semester) 

2. Menyusun kalender pendidikan. 

3. Menyusun SK pembagian tugas mengajar guru dan tugas tambahan lainnya. 
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4. Menyusun jadwal pelajaran. 

5. Menyusun program dan jadwal pelaksanaan ujian akhir Sekolah/Nasional. 

6. Menyusun kriteria dan persyaratan siswa untuk naik kelas/tidak serta lulus/tidak 

siswa yang mengikuti ujian. 

7. Menyusun jadwal penerimaan buku laporan pendidikan (raport) dan penerimaan 

STTB/Ijazah dan STK. 

8. Menyediakan silabus seluruh mata pelajaran dan contoh format RPP. 

9. Menyediakan agenda kelas, agenda piket, surat izin masuk/keluar, agenda guru 

(yang berisi: jadwal pelajaran, kontrak belajar dengan siswa, absensi siswa, 

format catatan, pertemuan, dan materi guru, daftar nilai, dan form home visit) 

10. Menyusun program KBM dan analisis mata pelajaran. 

11. Menyediakan dan memeriksa daftar hadir guru. 

12. Memeriksa program satuan pembelajaran guru. 

13. Mengatasi hambatan terhadap KBM. 

14. Mengatur penyediaan kelengkapan sarana guru dalam KBM (Kapur tulis, spidol, 

dan isi tintanya, penghapus papan tulis, daftar absen siswa, dafatar nilai siswa, 

dsb.) 

15. Mengkoordinasikan pelaksanaan KBM dan laporan pelaksanaan KBM. 

16. Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan pelajaran. 

17. Menyusun laporan pelaksanaan pelajaran secara berkala. 
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c) Waka Bidang Sarana dan Prasarana 

Koordinator bidang sarana prasarana dan hubungan masyarakat merupakan 

pembantu kepala sekolah yang dipilih secara bergilir dari guru-guru yang dinilai 

mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Beberapa tugas yang menjadi 

kewenangan wakil kepala sekolah di bidang ini adalah: 

1. Menginventarisasi barang. 

2. Pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan penunjang KBM. 

3. Pendayagunaan sarana prasaran (termasuk kartu-kartu pelaksanaan pendidikan). 

4. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan (pengamanan, penghapusan, 

pengembangan) 

5. Pengelolaan alat-alat penunjang pembelajaran. 

 

d) Kasubag Tata Usaha 

Koordinator tata usaha (dulu disebut Kepala Tata Usaha) adalah tenaga non 

keguruan yang diangkat atau ditunjuk untuk melaksanakan koordinasi tugas-tugas 

ketatausahaan. Tugas-tugasnya antara lain: 

1. Menyusun program tata usaha sekolah. 

2. Pengelolaan keuangan sekolah. 

3. Mengatur segala sesuatu yang terkait dengan penyediaan keperluan sekolah. 

4. Melaksanakan penyelesaian kegiatan pengajian guru/pegawai, laporan bulanan, 

rencana keperluan perlengkapan kantor/sekolah dan rencana belanja bulanan. 

5. Menyusun administrasi pegawai, guru dan siswa. 



 72 

6. Menginventaris seluruh data. 

7. Membukukan surat keluar dan masuk. 

8. Mengajukan usulan kenaikan pangkat guru. 

9. Pembinaan dan pengembangan karier pegawai tata usaha sekolah. 

10. Menyusun administrasi perlengkapan sekolah. 

11. Menyusun dan menyajikan data/statistic sekolah. 

12. Meningkatkan dan melaksanakan koordinasi keamanan, kebersihan, ketertiban, 

kerindangan, keindahan, dan kekeluargaan (6K). 

13. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara 

berkala. 

14. Bertanggung jawab terhadap kelancaran tugas operasional sekolah. 

 

e) Waka Bidang Humas 

Koordinator bidang hubungan kemasyarakatan bertugas menyalahgunakan 

lingkungan sekitar sekolah untuk mendukung kegiatan-kegiatan sekolah, tugas 

lainnya adalah: 

1. Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orangtua/Wali kelas 

2. Membina hubungan antar sekolah dengan komite sekolah 

3. Membina pengembangan hubungan antar sekolah dengan lembaga pemerintah, 

dunia usaha dan lembaga-lembaga sosial lainnya 

4. Memberi/berkonsultasi dengan usaha 

5. Menyusun laporan pelaksanaan hubungan masyarakat secara berkala 
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6. Melaksanakan tugas-tugas ke luar lembaga 

7. Menjalin hubungan ke luar lembaga sesuai fungsi dan kebutuhan 

 

3. Keadaan Guru , Pegawai Dan Siswa 

1. Keadaan Guru 

 

No 

 

Guru 

 

S3 

 

S2 

 

S1 

 

DIII 

 

D.II 

 

D.I 

JM

L 

KET 

 

1 

 

PNS  

 

1 

 

6 

 

30 

 

 

 

- 

 

- 

 

37 

 

 

2 

 

HONORER 

   

6 

 

1 

   

7 

 

JUMLAH 

 

1 

 

7 

 

36 

 

1 

   

45 

 

2. Keadaan Pegawai 

 

No 

 

PEGAWAI 

 

S2 

 

S1 

 

DIII 

 

SMA 

 

SM

P 

 

JM

L 

 

KET 

 

1 

 

PNS 

 

- 

 

3 

 

 

 

2 

 

- 

 

5 

 

 

2 

 

HONORER 

 

- 

 

- 

 

1 

 

5 

 

3 

 

9 

3 PUSTAKA

WAN 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

2 

 

JUMLAH  

 

- 

 

3 

 

2 

 

8 

 

3 

 

 

16 
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3. Keadaan  Siswa/  Rombel 

No Tahun 

Pelajaran 

Kelas Rombel L P Jumlah 

1 
2012 /2013 

7 8 95 108 203 

8 8 115 111 226 

9 8 116 116 231 

Jumlah 24 325 335 660 

2 2013 / 2014 

7 8 143 147 270 

8 8 92 102 197 

9 8 102 110 212 

3 
 

2014 / 2015 

Jumlah 24 325 335 660 

7 8 146 121 267 

8 8 118 127 246 

9 8 86 103 189 

Jumlah 24 350 351 701 

4 2015 / 2016 

7 9 128 125 253 

8 9 141 115 256 

9 9 113 126 239 

Jumlah 27 382 366 748 

 

 

2016 / 2017 

7 9 129 107 2236 

8 8 124 119 243 

9 8 131 116 247 

JML 25 384 342 726 

 



 75 

4. Sarana / Prasarana  

NO RUANG Jml Keadaan Keterangan 

1 Kepala sekolah 1 Sementara 1.Sementara 

menempati bekas 

perumahan guru / 

penjaga yang 

dibangun sejak 

tahun 1984 dan 

kondisinya rusak 83 

% ( tidak layak ) 

 

2.Sholat berjamaah 

dilaksanakan di 

lapangan terbuka / 

lapangan upacara  

2 Wakil kepala Sekolah 1 Sementara 

3 Kasubag TU 1 Sementara  

4 Tata Usaha 1 Rusak ringan  

 

5 

 

Guru 

 

1 

Sementara  

 

6 Kelas/ belajar 17 9ruang Rusak 

75 %   

7 Bimbingan Konsling 1 Sementara 

8 Lab IPA 1 Sementara  

9 Lab Komputer 1 Sementara  

10 Audio 1 Semantara 

11 Perpustakaan 1 Sementara 

12 OSIS /kesenian 1  

13 Mushola 0 0 

14 UKS 1 Sementara 

15 WC 12 Rusak ringan  

berat 

16 Koperasi 1 Sementara 

17 Komite 1  

18 Gudang 1 Sementara 
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5. Keterangan Ruang Kelas 

 

 

 

 

 

 

Ruang 

Kelas  

 

Jml Ruang Kelas 

Ukuran 7 x 8  m 

Jumlah 

Rombel 

Ruang lain yang 

digunakan untuk 

kelas 

Keterangan 

 

 

 

 

             17 

 

 

 

 

   25 

 

 

 

 

             - 

1.(1Ruang Kelas) 

dipergunakan untuk 

perpustakaan           

( 2 Ruang kelas) 

dipergunakan untuk 

Ruang Guru 

2. Kegiatan 

pembelajaran 

dilaksanakan 2 Shif 

yaitu kelas 8 dan 9 

(13  Rombel) masuk 

pagi dan kelas 7 dan 

8 ( 12 rombel  ) 

masuk siang  

 

 

B. Etika Hubungan Pendidik dengan Peserta Didik dalam Pembelajaran 

Pendidikan  Agama Islam di SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

Hasil pengumpulan data observasi dan wawancara pendidik Pendidikan 

Agama Islam mengenai etika hubungan pendidik dengan peserta didik dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 26 Bandar Lampung yaitu: 

Pendidik Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 26 Bandar Lampung sudah 

cukup baik, hal ini dapat dilihat dari niat pendidik yang ikhlas untuk mendidik dan 

menyebarkan ilmu pengetahuan serta menghidupkan syariat Islam. Menurut guru 

pendidikan agama Islam di SMP 26 Bandar Lampung, Ibu Zul Asmah, S.Pd, 
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“Pengetahuan Agama Islam merupakan dasar pijakan manusia yang memiliki peranan 

penting dalam proses kehidupan manusia.”
1
 

Sebagaimana penulis melihat bahwa pendidik Pendidikan Agama Islam di 

SMP N 26 Bandar Lampung sudah berusaha mengajarkan ilmu Pengetahuan Agama 

Islam sesuai syariat Islam. Dengan menanamkan Pendidikan Agama Islam pada 

peserta didik akan memberikan nilai positif bagi perkembangannya, sekiranya dengan 

pendidikan agama tersebut, pola perilaku peserta didik akan terkontrol oleh aturan-

aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan dapat menyelamatkan peserta 

didik agar tidak terjerumus dalam jurang kenistaan dan pergaulan bebas yang pada 

akhimya akan merusak masa depan mereka.                   

Hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 21 Juli 2017 didapatkan  

bahwa pendidik Pendidikan Agama Islam membina peserta didik dengan niat 

mendidik dan menyebarkan ilmu pengetahuan sesuai syariat Islam. Pendidikan 

Agama Islam yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan 

peserta didik melalui pengetahuan, penghayatan dan pengamalan serta pengalaman 

pendidik Pendidikan Agama Islam itu sendiri dan peserta didik tentang agama Islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 

ketaqwaan kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara.                   

                                                             
1
 Zul Asmah, Pendidik Pembelajaran PAI SMP Negeri 26 Bandar Lampung, Wawancara, 21 

Juli 2017  



 78 

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Fadilla Zafira (peserta didik kelas  XI) 

pada tanggal 14 Agustus 2017. Seorang pendidik Pendidikan Agama Islam ketika 

mengajar selalu berfikir terlebih dahulu sebelum menyampaikan apa yang ingin ia 

sampaikan, dan dalam berpakaian pendidik selalu mengenakan pakaian yang  

menutup aurat, rapih dan sopan layaknya seperti seorang pendidik yang sesuai 

dengan syariat Islam ".
2
 

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara tersebut di atas dapat 

diketahui bahwa pendidik telah menjalankan peranannya dalam membina etika 

peserta didik agar memiliki etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

Hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan pada, tanggal 21 Juli 

2017 bahwa pendidik Pendidikan Agama Islam dalam mendidik peserta didik selalu 

ikhlas tanpa mengharapkan balasan dan mendidik agar para peserta didik tidak selalu 

mengejar keduniawian semata. 

 Berdasarkan pengamatan penulis, pada awal pembelajaran pendidik 

Pendidikan Agama Islam selalu mengucapkan salam kepada peserta didik dilanjutkan 

dengan berdo'a bersama yang dipimpin oleh ketua kelas, setelah pembacaan do'a 

selesai dilanjutkan dengan membaca ayat Al-Qur'an selama 10 menit, kemudian baru 

proses pembelajaran dimulai mengucapkan salam. Ibu Zul Asmah, S.Pd selaku 

pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 26 Bandar 

                                                             
2
  Fadilla Zafira, Peserta Didik Kelas XI SMP Negeri 26 Bandar Lampung, Wawancara, 14 

Agustus 2017 
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Lampung menyatakan bahwa "Berdo'a dan membaca Al-Qur'an ini dimaksudkan agar 

peserta didik terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik menurut agama Islam".
3
 

Membiasakan merupakan proses penanaman kebiasaan. Kebiasaan adalah 

tindakan otomatis yang hampir tidak disadari oleh yang melakukannya. Oleh karena 

itu, pembiasaan ini sangat baik bagi peserta didik agar peserta didik dapat 

menjalankan ajaran agama Islam dengan benar sehingga ketika mereka dewasa nanti 

sudah terbiasa taat dalam menjalankan ajaran agama Islam. 

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut digambarkan bahwa cara yang 

dilakukan pendidik Pendidikan Agama Islam agar peserta didik mau menjalankan 

ajaran agama yaitu dengan cara memberikan latihan-latihan yang bersifat membantu  

seperti, membiasakan peserta didik membaca Al-Qur'an dan berdoa ketika memulai 

suatu pekerjaan. 

Beretika adalah induk dari segala tata krama, tata susila, perilaku baik dalam 

pergaulan, pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Pertama-tama beretika ditanamkan 

oleh orang tua dan keluarga dirumah, kemudian disekolah dan tentu saja oleh 

masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 21 Juli 2017 

bahwa pendidik Pendidikan Agama Islam dalam membina etika peserta didik dengan 

membiasakan menanamkan sikap terbuka dan lapang dada serta rasa perikemanusiaan 

                                                             
3
  Zul Asmah, Pendidik Pembelajaran PAI SMP Negeri 26 Bandar Lampung, Wawancara, 21 

Juli 2017 
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yang mendalam seperti menghormati, menghargai sesama teman, melayat warga yang 

meninggal dan memberikan sumbangan serta ikut gotong royong atau kerja bakti. 

Ibu Zul Asmah, S.Pd selaku pendidik Pendidikan Agama Islam pada tanggal 

21 Juli 2017 mengatakan bahwa "untuk melakukan hal-hal yang patut, baik dan benar 

kita perlu mempunyai sifat terbuka, lapang dada serta rasa perikemanusiaan, Maka 

jalan kehidupan kita paling tidak tentu selamat sehingga kita bisa berkiprah menuju 

ke suksesan hidup, kerukunan antar sesama dan berada dalam koridor perilaku yang 

baik. Sebaliknya, kalau kita melakukan pelanggaran etika maka kita akan mengalami 

hal-hal yang tidak nyaman, seperti tidak disenangi/tidak dihormati orang." 
4
 

Hal itu diperkuat oleh pernyataan Ananda Fista (peserta didik kelas XI) pada 

tanggal 14 Agustus 2017 "kalau ada teman yang sakit dan tertimpah musibah, kita 

menjenguk dan menyumbang seiklasnya yang kita bisa dan juga ketika ada orang 

atau tetangga yang meninggal kami disuruh ngasih beras atau uang."
 5

 

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara di atas dapat diketahui 

bahwa pendidik Pendidikan Agama Islam telah menjalankan perannya dengan 

memberikan dorongan kepada peserta didik dan membiasakan mereka untuk 

melakukan perbuatan yang baik dan menjauhi hal-hal yang tercela. 

                                                             
4
 Zul Asmah, Pendidik Pembelajaran PAI SMP Negeri 26 Bandar Lampung, Wawancara, 21 

Juli 2017 
5
  Ananda Fista, Peserta Didik kelas XI SMP Negeri 26 Bandar Lampung, Wawancara, 14 

Agustus 2017 
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Hasil Observasi dan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 21 Juli 

2017 bahwa pendidik Pendidikan Agama Islam dalam membina etika membiasakan 

peserta didik untuk melakukan etika yang baik seperti menggunakan etika sopan 

santun kepada orang yang lebih tua, selalu berkasih sayang terhadap sesama, saling 

memberi motivasi, membiasakan untuk selalu tolong menolong pada sesama, serta 

membiasakan diri untuk saling memaafkan antara sesama, selain itu pendidik 

Pedidikan Agama Islam juga suka menasehati peserta didik agar tidak memiliki sifat 

iri dengki terhadap orang lain, memberikan nasihat untuk menjauhi sifat dendam, 

juga menasihati peserta didik untuk tidak membicarakan kejelekan orang lain, dan 

sebagainya. 

Pendidik Pendidikan Agama Islam mengatakan bahwa "Etika tidak baik dan 

tercela dapat menciptakan perilaku yang berdampak buruk bagi dirinya sendiri dan 

berdampak. buruk bagi orang lain, maka dari itu bahaya jika melakukan perilaku 

tercela tersebut, yaitu selain merugikan diri sendiri serta dibenci orang lain, juga 

sangat dibenci oleh Allah SWT.” 
6
 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 21 Juli 2017 

bahwa ketika peserta didik berakhlak buruk, pendidik Pendidikan Agama Islam 

memberikan sanksi yang ringan seperti mengerjakan tugas di rumah, menghafalkan 

surat pendek atau bacaan doa sehari-hari, membuat perjanjian tertulis, meminta 

                                                             
6
 Zul Asmah, Pendidik Pembelajaran PAI SMP Negeri 26 Bandar Lampung, Wawancara, 21 

Juli 2017  
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peserta didik berdiri di depan kelas apabila melakukan pelanggaran sampai akhir 

pembelajaran. Di dalam melakukan pembinaan etika peserta didik selain memberikan 

sanksi kepada yang melakukan pelanggaran, pendidik Pendidikan Agama Islam juga 

memberikan nasihat-nasihat dan motivasi yang dapat membimbing peserta didik agar 

tidak mengulanginya lagi. 

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Yuda Pratama (Peserta didik kelas XI) pada 

tanggal 14 Agustus 2017 bahwa "saya pernah diberi sanksi ketika berkelahi dan ibu 

Zul Asmah, S.Pd juga menasihati saya serta memotivasi saya".
7
 Tahapan ini memang 

pendidik Pendidikan Agama Islam perlu memberikan sanksi ketika peserta didik 

melakukan pelanggaran etika. 

Berdasarkan Hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 14 Agustus 

2017 penulis melihat di dalam membina hubungan etika pendidik dan peserta didik 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam senantiasa memperhatikan kemampuan  

setiap prilaku baik dari peserta didik dengan memberikan pujian apabila peserta didik 

beretika baik. Pujian yang diterima oleh peserta didik merupakan penguatan yang 

positif dan sebagai motivasi sehingga peserta didik akan mengulangi untuk berprilaku 

yang baik. Apabila ada peserta didik yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan 

baik, maka perlu diberikan pujian. Pujian adalah bentuk sesuatu yang positif dan 

memberikan motivasi yang baik bagi peserta didik. Pemberiannya juga harus pada 

                                                             
7
 Yudha Pratama, Peserta Didik Kelas XI SMP Negeri 26 Bandar Lampung, Wawawncara, 14 

Agustus 2017  
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waktu yang tepat, sehingga akan memupuk suasana yang menyenangkan dan 

mempertinggi motivasi belajar serta sekaligus akan membangkitkan harga diri peserta 

didik itu sendiri. 

Pendidik sebagai teladan bagi peserta didiknya. Seorang pendidik harus 

menjadi teladan yang baik untuk peserta didik baik dalam tingkah laku, kepribadian, 

berkata-kata, dan lain sebagainya. Sebagaimana penulis melihat pendidik Pendidikan 

Agama Islam selalu disiplin dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya, berpakaian 

rapih menggunakan wewangian, tidak berlebihan dlam berkata, ramah, sopan, dan 

ikhas dalam menjalankan pekerjaannya sebagai seorang pedidik. Ibu Zul Asmah, 

S.Pd selaku pendidik Pendidikan Agama Islam di SMP egeri 26 Bandar Lampung 

menyatakan bahwa "saya selalu datang ke sekolah lebih awal untuk mengajarkan atau 

membiasakan peserta didik agar disiplin yang bertujuan sebagai latihan 

mengembangkan diri agar peserta didik dapat berperilaku tertib.
8
  Tanpa keteladanan, 

peserta didik-peserta didik hanya akan menganggap ajakan yang disampaikan sebagai 

sesuatu yang omong kosong belaka, yang pada akhirnya nilai-nilai etika yang 

diajarkan tersebut hanya akan berhenti sebagai pengetahuan saja tanpa makna. 

Pendidik menjadi teladan yang baik bagi peserta didik di sekolah karena 

bagaimana pun seorang pendidik merupakan cermin bagi peserta didiknya dalam 

                                                             
8
 Zul Asmah, Pendidik Pembelajaran PAI SMP Negeri 26 Bandar Lampung, Wawancara, 21 

Juli 2017  
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sikap atau teladan yang akan memberikan warna terhadap hasil pendidikan yang jauh 

lebih baik.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan pada bulan 

Juli-Agustus 2017, bahwa pendidik Pendidikan Agama Islam membina etika peserta 

didik salah satunya adalah dengan berniat mendidik dan menyebarkan ilmu 

pengetahuan sesuai syariat Islam, menghidari ketidak ikhlasan dan tidak hanya 

sebatas mengejar keduniawian saja, menggunakan metode yang sudah dipahami oleh 

para peserta didik, membangkitkan semangat peserta didik dengan memberikan 

motivasi, memberikan latihan-latihan yang bersifat membantu peserta didiknya, 

selalu memperhatikan kemampuan peserta didiknya, menanamkan sifat terbuka dan 

lapang dada, membantu memecahkan masalah dan kesulitan yang terjadi pada peserta 

didiknya, menerapkan sifat arif dan tawadhu’ kepada peserta didik yang satu dengan 

yang lainnya.  

Berniat mendidik dan menyebarkan ilmu pengetahuan sesuai syariat Islam 

dengan cara ketika mengajar pendidik selalu berfikir terlebih dahulu sebelum 

menyampaikan apa yang ingin di sampaikan, dan dalam berpakaian pendidik selalu 

mengenakan pakaian yang  menutup aurat, rapih dan sopan yang sesuai dengan 

syariat Islam. Menghindari ketidak ikhlasan dan hidup tidak hanya sebatas mengejar 

keduniawian saja dengan cara pendidik mengajar dan memberikan ilmu tanpa 

mengharapkan balasan dari para peserta didiknya dan memberitahu kepada para 

peserta didiknya bahwa hidup tidak hanya untuk mengejar duniawi saja. 
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Menggunakan metode yang sudah dipahami oleh para peserta didik dengan 

cara menggunakan metode talking stick, tanya jawab, diskusi dan demonstrasi. 

Membangkitkan semangat peserta didik dengan memberikan motivasi yang dilakukan 

oleh peserta didik dengan cara tidak henti-hentinya memotivasi agar selalu taat 

ibadah dan belajar. Menanamkan sifat terbuka dan lapang dada dengan cara saling 

berbagi dan menghargai pendapat antar pendidik maupun peserta didik dalam 

menanamkan etika yang baik.  

Memberikan latihan-latihan yang bersifat membantu peserta didiknya seperti 

hafalan surat-surat pendekdan bacaan doa sehari-hari yang berguna bagi kehidupan 

dunia dan akhirat. Menanamkan sifat terbuka dan lapang dada dengan cara kalau ada 

teman yang sakit dan tertimpah musibah, peserta didik menjenguk dan menyumbang 

seiklasnya yang peserta didik bisa dan juga ketika ada orang atau tetangga yang 

meninggal para peserta didik disuruh ngasih beras atau uang seikhlasnya. 

Berdasarkan hasil analisis melalui observasi, wawancara dan dokumentasi 

terhadap “Hubungan Etika Pendidik dengan Peserta Didik dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 26 Bandar Lampung”, maka jelaslah 

hubungan yang dilakukan oleh pendidik Pendidikan Agama Islam dalam membina 

etika peserta didik telah di lakukan dengan baik. 

Yaitu dengan berniat mendidik dan menyebarkan ilmu pengetahuan sesuai 

syariat Islam, menghindari ketidak ikhlasan dan memberitahu bahwa hidup tidak 

hanya sebatas mengejar keduniawian saja, menggunakan metode yang sudah 
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dipahami oleh para peserta didik, membangkitkan semangat peserta didik dengan 

memberikan motivasi, memberikan latihan-latihan yang bersifat membantu peserta 

didiknya, selalu memperhatikan kemampuan peserta didiknya, menanamkan sifat 

terbuka dan lapang dada, membantu memecahkan masalah dan kesulitan yang terjadi 

pada peserta didiknya, menerapkan sifat arif dan tawadhu’ kepada peserta didik yang 

satu dengan yang lainnya.  

 Faktor-faktor Pendukung dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam  diantaranya: 

a. Fasilitas Belajar. Fasilitas belajar yang tersedia dalam jumlah yang memadai di 

suatu sekolah atau lembaga pendidikan memberikan sumbangan yang besar dalam 

menyukseskan proses belajar mengajar misalnya ruang kelas, meja, kursi, dsb. 

Tanpa ada fasilitas belajar yang tersedia dalam jumlah yang memadai di sekolah, 

proses interaksi belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik  kurang 

berjalan secara maksimal dan optimal. 

b. Faktor Kurikulum. Kurikulum yang disusun sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangan mental peserta didik, sesuai dengan tuntutan kebutuhan orang tua 

peserta didik, masyarakat, dan dunia kerja, serta sesuai dengan kebutuhan 

pendidik dan pembelajaran dikelas akan mendukung pencapaian interaksi belajar 

yang optimal dan maksimal, sehingga keluaran suatu lembaga pendidikan akan 

lebih berkualitas. 

c. Faktor Metode dan Strategi serta Pendekatan Pembelajaran. Metode dan strategi 
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serta pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh pendidik juga mempengaruhi 

kelancaran dan kesuksesan interaksi belajar mengajar dikelas.  Pendidik 

menerapkan metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan 

minat dan kebutuhan dan perbedaan individu peserta didik akan dapat 

memperlancar dan menyukseskan interaksi belajar mengajar dikelas. 

d. Sistem Manajemen Sekolah. Suatu sekolah yang menerapkan manajemen terbuka 

dan transpan akan lebih berpeluang sukses dalam mengelola sistem pembelajaran 

secara profesional melalui interaksi belajar mengajar dikelas dari pada sekolah 

yang menerapkan manajemen tertutup. Pahkan Fattah menyatakan bahwa 

manajemen berbasis sekolah yang diterapkan oleh suatu sekolah merupakan 

strategi pemmberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan mutu dan 

kemandirian sekolah. 

e. Sistem Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran. Pendidik yang menerapkan 

sistem evaluasi dengan pendekatan penilaian berbasis kelas dan  penilaian yang 

menekankan pada proses dan hasil, akan meningkatkan intensitas interaksi belajar 

mengajar dikelas karena para peserta didik dituntut oleh suatu target belajar dan 

target kelulusan yang diterapkan oleh pendidik. Selain itu pendidik akan 

memotivasi maksimal dan optimal para peserta didik untuk belajar keras dan 

intensif, karena penilaian ditekankan kepada proses dan hasil pembelajaran. 

Kesemua faktor-faktor penentu keberhasilan interaksi belajar mengajar dan 

permasalahannya yang telah dikemukakan diatas harus di perhatikan oleh para 
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pendidik serta peserta didik. Pengetahuan dan pemahaman tentang faktor-faktor 

penentu keberhasilan interaksi belajar mengajar dan permasalahannya oleh para 

pendidik  dan peserta didik dalam menjalankan  interaksi belajar mengajar 

dikelas. Interaksi belajar mengajar yang sukses dikelas akan mempengaruhi 

kualitas proses dan hasil pembelajaran dikelas secara mikro dan pada akhirnya 

dapat meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat lembaga pendidikan, serta 

kualitas pendidikan secara makro (regional dan nasional). 

D. Faktor-faktor Penghambat dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Setelah melakukan penelitian penulis melihat ada beberapa faktor yang 

menyebabkan belum meningkatnya etika peserta didik di SMP Negeri 26 Bandar 

Lampung ini antara lain: 

1. Teman bermain 

Teman bermain mempunyai pengaruh besar terhadap pembinaan etika peserta 

didik itu sendiri. Peserta didik yang umumnya masih anak-anak memiliki 

kencenderungan untuk melakukan hal-hal diluar dugaan yang mana kemungkinan 

dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain, maka inilah peran pendidik 

Pendidikan Agama Islam dituntut untuk dapat mengarahkan dan mengingatkan 

peserta didiknya jika peserta didik tiba-tiba melakukan kesalahan. 

Keteladanan seorang pendidik juga tidak dapat dilepaskan. Pendidik sebagai 

pendidik bisa dijadikan instruktur dalam pendidikan pembinaan etika para peserta 

didik agar menjadi insan yang lebih baik. Begitupun dalam mencari teman bermain 
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mereka belum memiliki kadar yang kuat soal teman-teman yang memiliki pengaruh 

tidak baik untuknya.  

Dari hasil observasi pada bulan Juli-Agustus peserta didik SMP Negeri 26 

Bandar Lampung bukan hanya pada waktu jam istirahat saja peserta didik sering 

berkumpul dengan teman-temannya untuk bermain akan tetapi ketika jam pelajaran 

berlangsung peserta didik sering bermain. Seorang pendidik tentunya sangat 

memerlukan teman dalam bermain dan hal itu merupakan kebutuhan biologis dan 

psikologinya, dari bermain siswa akan belajar hidup bermasyarakat. Akan tetapi 

selain mempunyai pengaruh yang positif, bermain juga mempunyai pengaruh yang 

negativ hal ini berpengaruh apabila anak salah memilih teman dalam bermain.  

Teman bermain adalah salah satu faktor yang dapat memberi pengaruh besar 

pada peserta didik. Berteman dengan siswa yang nakal dapat membuat siswa meniru 

prilaku nakalnya. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum 

meningkatnya etika peserta didik.  

2. Kurang adanya kerjasama sekolah dengan orang tua 

Etika peserta didik dapat berhasil jika kerjasama yang baik antara pihak 

sekolah dengan orang tua. Tetapi dilapangan penulis melihat kurang adanya 

kerjasama yang baik antara orang tua peserta didik dengan pihak sekolah dalam hal 

pembinaan etika peserta didik. Bagaimana tidak peran serta orang tua di sekolah saja 

sangat memperihatinkan.  

Hal ini dapat dilihat dalam hal sederhana, yaitu seberapa sering orang tua di 

undang atau mengunjungi sekolah. Mungkin dalam setahun dapat dihitung dengan 
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jari yaitu berkisar antara dua sampai tiga kali, itupun hanya sebatas mengambil raport 

saat kenaikan kelas saja, adapun hal lain yaitu saat sekolah meminta pemungutan 

biaya atau peserta didik mendapatkan bantuan dari sekolah maka akan mengundang 

orang tua.  

Berdasarkan pernyataan Ibu Sumiyati "Para orang tua sudah mencap terlebih 

dahulu jika sekolah mengundang kami sebagai orang tua peserta didik pasti soal 

biaya dan biaya lagi tidak ada yang lain."
9
Kurang adanya kerjasama sekolah dan 

orang tua berpengaruh terhadap pembinaan etika peserta didik dimana kebanyakan 

peserta didik ingin mendapatkan perhatian dengan menggunakan tindakan buruk, 

oleh sebab itu kerjasama sekolah dan orang tua peserta didik sangat dibutuhkan 

karena hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum 

meningkatnya etika peserta didik. 

                                                             
9
 Sumiyati, Orang Tua Yudha Pratama, Wawancara, 14 Agustus 2017 
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 PEDOMAN DOKUMENTASI  

1. Sejarah, visi, misi, dan tujuan SMP Negeri 26 Bandar Lampung  

2. Sarana dan prasarana SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

3. Keadaan pendidik dan pegawai diSMP Negeri 26 Bandar Lampung 

4. Keadaan dan jumlah peserta didik di SMP Negeri 26 Bandar Lampung 
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PEDOMAN OBSERVASI 

1. Etika hubungan pendidik dengan peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 26 Bandar Lampung. 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat etika hubungan 

pendidik dengan peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Pedomanwawancaradenganpendidik 

a. Bagaimana etika peserta didik terhadap pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam selama ini? 

b. Apa saja faktor-faktor pendukung dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam ketika pembelajaran sedang berlangsung? 

c. Apa saja faktor-faktor pendukung dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam ketika pembelajaran sedang berlangsung? 

d. Fasilitas apasajakah yang bisa digunakan untuk mendukung proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang terkait dengan permasalahan 

etika hubungan pendidik dengan peserta ddik dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam? 

e. Metode apa sajakah yang pendidik pakai untuk menyikapi etika peserta didik? 

f. Apakah materi yang di sajikan dalam bahan ajar sudah lengkap? 

g. Bagaimana cara pendidik dalam mengevaluasi peserta didik dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam khususnya dikelas? 

h. Apakah fasilitas disekolah dapat digunakan untuk mendukung proses 

pembelajaran disekolah khususnya dibidang pelajaran Pendidikan Agama 

Islam? 
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2. Pedomanwawancaradenganpeserta didik 

a. Apakah peserta didik menyukai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam? 

b. Bagaimana pendapat peserta didik mengenai etika seorang pendidik disekolah 

dalam proses pembelajaran berlangsung? 

c. Metode seperti apa yang peserta didik inginkan supaya proses pembelajaran 

semakin menarik? 

d. Bagaimana pendapat peserta didik mengenai pendidik yang hanya 

memberikan ilmu dan menyalurkan keterampilannya saja sedang belum bisa 

menanamkan nilai-nilai moral yang baik terhadap peserta didiknya. 

 

Hasil Wawancara 

1. Hasilwawancaradenganpendidik Jum’at, 21 Juli 2017 

Peneliti : Bagaimana etika pendidik terhadap pembelajaran PAI selama ini? 

Pendidik  

PAI 

: EtikapendidikterhadappembelajaranPAIselamainicukupbaik. 

SebabpendidiktelahmemberikanpendidikansesuaidengansyariatIslam 

yang telahditetapkanoleh Al-Qur’an dan Al-

Hadistdengancaraberniatikhlasmemperhatikanpesertadidiknya, 

danmemberitugassertamembericontohberetika yang baik.  

Peneliti : Apa saja faktor-faktor pendukung dalam pembelajaran PAI ketika 

pembelajaran sedang berlangsung? 

Pendidik  

PAI 

: Faktor-faktorpendukungpendidik dalam pembelajaran PAI 

ketikasedangberlangsungantara lain: Faktorfasilitas seperti media 

elektronik, LCD Proyektor, perlengkapan shalat danfaktor 

kurikulum. 

Peneliti : Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pembelajaran PAI ketika 
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pembelajaran sedang berlangsung? 

Pendidik 

PAI 

: Faktor-faktor penghambat dalam pembelajaran PAI ketika sedang 

berlangsung antara lain: Diri peserta didik itu sendiri, teman 

bermain nya, dan kurangnya motivasi orang tuanya terhadap peserta 

didiknya. 

Peneliti : Metode apa sajakah yang pendidik pakai untuk menyikapi etika 

peserta didik? 

Pendidik  

PAI 

: Pendidik menyikapinya dengan metode nasihat, peringatan dan 

sanksi. Sanksi nya berupa sanksi mendidik seperti hafalan surat 

pendek ataupun doa sehari hari. 

Peneliti : Apakah materi yang disajikan dalam bahan ajar sudah lengkap? 

Pendidik 

PAI 

: Iya, pendidik menyajikan materi ajar lengkap. 

Peneliti : Bagaimana cara pendidik dalam mengevaluasi peserta didik dalam 

prosespembelajaran PAI khususnya dikelas? 

Pendidik 

PAI 

: Cara pendidik mengevaluasi peserta didik dengan cara 

memperhatikan keseharian nya, memperhatikan sikap dan tingkah 

laku nya, dengan hafalan dan test lisan serta test tertulis.  

Peneliti : Apakah fasilitas disekolah dapat digunakan untuk mendukung 

proses pembelajaran disekolah khususnya dibidang pelajaran PAI? 

Pendidik  

PAI 

: Fasilitas disekolah sudah berjalan cukup baik, hanya saja 

fasilitaspendukung seperti LCD Proyektor dan Tipe recorder masih 

bergantian dan kadang pada saat harus digunakan belum bisa 

digunakan karna sedang digunakan oleh pendidikbermata pelajaran 

lain. Sebab sekolahan nya baru pidahan setahun lalu dan belum 

semua sarana prasarananya terkondisikan. 
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3. Hasilwawancaradenganpeserta didik Senin, 24 Juli 2017 

Peneliti : Apakah peserta didik menyukai mata pelajaran PAI? 

Peserta 

Didik 
: Iya, peserta didik sangat menyukai mata pelajara PAI. 

Peneliti : Bagaimana pendapat peserta didik mengenai etika seorang 

pendidik disekolah dalam proses pembelajaran? 

Peserta 

Didik 
: Pendapat peserta didik tentang etika pendidik disekolah nya 

sangat baik. Pendidiknya sopan, ramah, pintar dalam 

menyampaikan materi, ceria, setiap pertemuan selalu disambut 

dengan senang oleh para peserta didiknya karna bawaan pendidik 

nya juga selalu senang, jadi dalam pembelajaran nyatidakjenuh. 

Selaluadapengetahuanbaru. 

Peneliti : Metode seperti apa yang peserta didik inginkan dalam 

pembelajaran? 

Peserta 

Didik 
: Metode yang peserta didik inginkan dalam pembelajaran yaitu 

metode pembelajaran talking stick, metodetanyajawab, metode 

ceramah dan metode diskusi.  

Peneliti : Bagaimana pendapat peserta didik mengenai pendidik yang hanya 

memberikan ilmu dan menyalurkan keterampilannya saja sedang 

belum bisa menanamkan nilai-nilai moral yang baik terhadap 

peserta didiknya? 

Peserta 

Didik 
: Seharusnya tidak boleh begitu, karna seorang pendidik tidak 

hanya bertugas sebagai pendidik saja, tetapi harus dapat 

menyalurakan keterampilan dan menanamkan nilai-nilai moral 

dan akhlak yang baik terhadap peserta didiknya. Supaya peserta 

didiknya mengikuti, mencontohkan dan dapat mengamalkannya 

dikehidupan sehari-hari untuk bekal menuju ke akhirat kelak.  

 

Hasil Observasi 

A. Pendidik 

N

o 
Aspek yang di Observasi 

Penilaian 

Ba
ik 

Cukup
Baik 

Kurang
Baik 

1. Berniatmendidikdanmenyebarkanilmupengetahuanser

tamenghidupkanSyari’at Islam. 
   

2. Menghindariketidakikhlasandanmengejarkeduniawian

. 
   

3. Hendaknyaselalumelakukaninstropeksidiri.    

4. Menggunakanmetode yang    
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sudahdipahamipesertadidik. 

5. Membangkitkansemangatpeserta 

didikdenganmemotivasinya, begitupeserta didik yang 

satudenganyanglain. 

   

6. Memberikanlatihan – latihan yang bersifatmembantu.    

7. Selalumemperhatikankemampuanpesertadidik yang 

lain. 
   

8. Bersikapterbukadanlapang dada.    

9. Membantumemecahkanmasalahdankesulitanpesertadi

dik. 
   

1

0. 

Tunjukkansikap yang arifdantawadhu’ 

kepadapesertadidik yang satudengan yang lain. 
   

 

 

B. PesertaDidik 

N

o 
Aspek yang di Observasi 

Penilaian 

B

ai

k 

Cuku

pBaik 

Kuran

gBaik 

1

. 

Hendaknyaselalumemperhatikandanmendengarkanapa 

yang disampaikanataudijelaskanolehseorangpendidik. 
   

2

. 

Memilihpendidik yang wara’ artinya orang yang 

selaluberhati-

hatidalambertindakdisampingprofesionalisme. 

   

3

. 

Mengikutijejakpendidik yang 

baikdanbersabarterhadapkekerasanpendidik. 
   

4

. 

Berkunjungkepadapendidikdanmemintaizinterlebihdahulu

kalauharusmemaksakeadaanpadabukantempatnya. 
   

5

. 

Duduk yang 

rapihdansopanketikaberhadapandenganpendidik. 
   

6

. 

Berbicaradengan nada 

lemahlembutdandengarkansegalafatwanya. 
   

7

. 

Jangansekali-sekalimenyelaketikasedangmenjelaskan. 
   

8

. 

Gunakananggota yang 

kananbilamenyerahkansesuatukepadanya. 
   

 

Hasil Observasi 
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Observasi pada Hari Jum’at tanggal 21 Juli 2017 

1. Pendidik memulai pelajaran dengan salam dan berdoa yang dipimpin oleh ketua 

kelas. 

2. Pendidikmenyapa peserta didik dengan mengabsen kehadiran peserta didik. 

3. Pendidik meminta tugas individu yang telah diberikan pada pertemuan kemarin 

yakni tugas menulis Q.S At-Tin dan artinya yang ada di buku cetak.  

4. Pendidik menyampaikan materi tentang Q.S At-Tin dengan menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab. Pendidik mempersilahkan peserta didikmembaca dan 

menghafalkan materi tentang Q.S At-Tin. Kemudian satu persatu peserta didik 

mempresentasikan hasil hafalannya. 

5. Pendidik membagi kelompok menjadi 4 kelompok dalam kelompok masing-

masing ada 8 peserta didik. Setiap kelompok mendapat tugas untuk menulis Q.S 

At-Tin dan mengartikan Q.S At-Tin tersebutyang ada dalam Al-Qur’an maupun 

buku cetak yang mereka punya. 

6. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas 

dan kelompok yang lain menyimak dan memperhatikan. 

7. Setelah selesai pendidik menyampaikan kesimpulan belajar dan memotivasi siswa 

untuk selalu membaca Al-Qur’an dan memahami artinya. 

8. Setelah itu peserta didik diminta untuk menulis hasil diskusi beserta ayatnya. 

9. Setelah selesai, pendidik memberikan tugas untuk minggu depan yaitu mencari 

materi hadist tentang menuntut ilmu yang di ambil dari buku cetak atau internet 

dan dikemukakan dengan pendapatnya sendiri. 

10. Kemudian pendidik menutup pelajaran dengan salam. 

 

 



 

Dokumentasi Ketika Wawancara Dengan Pendidik Pendidikan Agama Islam SMP 

Negeri 26 Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Dokumentasi Ketika Wawancara Dengan Peserta Didik SMP Negeri 26 Bandar 
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