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ABSTRAK 

PERANAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM 

PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN SISWA DI SMPN 1 BENGKUNAT 

KECAMATAN BENGKUNAT KABUPATEN PESISIR BARAT 

Oleh: 

WALIYAN ANGGARA 

Seorang guru selain memiliki tugas mengajar juga memiliki kewajiban untuk 

menjalankan peranannya yaitu sebagai pendidik, pengajar dan pelatih yang 

mengutamakan pembentukan dalam bidang efektif atau sikap dan prilaku siswa, 

lebih-lebih guru pendidikan agama Islam jelas sangat besar pengaruhnya dalam 

pembentukan kepribadian siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan guru pendidikan agama 

Islam dalam pembentukan kepribadian siswa di SMPN 1 Bengkunat Kecamatan 

Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengetahui bagaimana usaha yang 

dilakukan guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan kepribadian siswa di 

SMPN 1 Bengkunat Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat. 

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara, 

observasi, interview, dan dokumentasi. Interview dilakukan kepada Kepala Sekolah 

dan guru. Observasi dilkaukan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kepribadian 

siswa SMPN 1 Bengkunat Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat. 

Sedangkan dokumentasi dilakukan terhadap keadaan guru murid, guru, sarana dan 

prasarana yang ada di SMPN 1 Bengkunat Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir 

Barat. 

Guru pendidikan agama Islam telah berusaha untuk menjalankan peranannya 

dalam pembentukan kepribadian siswa, akan tetapi prilaku siswa belum menunjukkan 

sifat yang baik, kurang mematuhi nasihat guru, mengabaikan teguran dan masih 

melanggar peraturan sekolah. 

Peranan guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan kepribadian siswa 

di SMPN 1 Bengkunat Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat belum 

tercapai secara maksimal, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal.  
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MOTTO 

 

                       

  

Artinya :  Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 

yang munkarmerekalah orang-orang yang beruntung. (Al-Imran : 104) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penjelasan judul 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang pengertian judul skripsi ini, maka 

penulis memandang perlu untuk menjelaskan maksud yang terdapat dalam judul yang 

berbunyi :PERANAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM 

PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN SISWA KELAS VII DI SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BENGKUNAT, sebagai berikut : 

1. Peranan 

Peranan dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “ 

sesuatu yang menjadi bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”
1
 

Dengan demikian yang dimaksud dengan peranan dalam skripsi ini adalah 

bagian utama yang menjadi sasaran pokok untuk dilaksanakan dan dicapai secara 

maksimal dengan sebaik-baiknya 

2. Guru 

Sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, dalam artian lain 

guru merupakan tauladan bagi siswanya karena guru itu di gugu dan di tiru. 

  

                                                 
1
Departemen pendidikan dan kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, 1999, hlm. 66 



 16 

3. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama islam adalah “ segala usaha yang berupa bimbingan dan 

asuhan terhadap anak agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan 

mengamalkan ajaran islam dalam kehidupan nya sehari-hari.
2
 

4. Pembentukan 

Pembentukan menurut kamus besar bahasa Indonesia kata pembentukan dapat 

diartikan “ proses, peertbuatan, cara membentuk “.
3
 

Pembentukan yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah sebuah usaha untuk 

memperbaiki kelakuan orang yang dititikberatkan kepada kepribadian siswa 

khusunya 

5. Kepribadian 

Karakter atau wayak individu manusian dalam tingkah laku kehidupan sehari-

harinya untuk berhgub ungan dengan orang lain. 

6. SMPN 1 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bengkunat adalah lembaga pendidikan 

dibawah naungan Dinas pendidikan lampung dimana tem pat penulis mengadakan 

penelitian 

  

                                                 
2
Departemen Agama RI, Buku Pedoman Guru Agama, Dirjen Lembaga Islam pada sekolah 

umu, Jakarta, 1994/1995, hlm. 9 
3
Departemen pendidikan dan kebudayaan RI, Op. Cit. Hlm. 103 
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7. Bengkunat Pesisir Barat 

Bengkunat adalah nama dan sekaligus tempat sekolah tersebut berada, 

termasuk dalam wilayah kecamatan bengkunat kabupaten pesisir barat 

B. Alasan memilih judul 

Setiap penelitian ilmiah sudah tentu ada alasan-alasan dari setiap peneliti 

demikian pula penulis memilih judul risalah ini mempunyai beberapa alasan sebagai 

berikut : 

1. Pendidikan guru agama disekolah menengah pertama negeri 1 bengkunat 

merupakan bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar mereka 

menguasai nilai-nilai ajaran agama islam termasuk upaya pembentukan 

kepribadian siswa sebagai salah satu ajaran agama islam yang memberikan 

wawasan prilaku dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan 

tuntunan Islam 

2. Di SMPN 1 Bengkunat Kabupaten pesisir barat yang telah diberikan 

pendidikan agama islam oleh guru yang juga di upayakan dalam pembentukan 

kepribadian siswa agar sisiwa memiliki prilaku dan kepribadian yang baik. 

 

Tetapi masih juga ada siswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran 

terhadap ketenruan sekolah ( kepribadian yang buruk ) sehingga hal tersebut 

menunjukkan bahwa peran guru pendidikan agama islam masih kurang berperan 
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secara maksimal dalam pembentukan kepribadian siswa yang perlu diteliti lebih 

lanjut oleh penulis. 

C. LatarBelakang Masalah 

Dilihat dan segi kepentingan kehidupan manusia terhadap 

pendidikanmerupakan hal yang di perlukan karena tak mungkin seseorang manusia 

menjadimanusia yang berkualitas jika tak adanya pendidikan yang merupakan salah 

satu usahabimbingan untuk mengarahkan manusia agar mempunyai pribadi yang 

dewasa danberbudaya Menurut Muzayyin Arifin bahwa pendidikan adalah: 

"Usaha mengembangkan pribadi manusia aspek rohaniah dan jasmaniah, 

jugaberlangsung secara bertahap".
4
 

Pendidikan merupakan faktor penunjang keberhasilan disegala bidang dan 

jugamerupakan kewajiban bagi setiap manusia,karena pendidikan diperoleh manusia 

sejaklahir hingga mati. Pendidikan juga dapat meningkatkan harkat dan martabat 

manusiaitu sendiri. 

Untuk meningkatkan dan mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, 

PendidikanAgama Islam juga mempunyai peranan dan tujuan yang sama dalam 

meningkatkanketaqwaan terhadap Allah SWT dan juga mengajarkan nilai-nilai moral 

sertamengajarkan manusia untuk selalu berbuat baik di dalam hubungannya dengan 

alammaupun dengan sesama manusia seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Abdul 

QadirAhmad : "Tujuan pendidikan agama adalah pembinaan akidah dan akhlakuntuk 

                                                 
4
Muzayyin Arifin,Filsafat Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm.12 
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membina pribadi dan masyarakat yang baik, yaitu masyarakat yang individu 

individunya terikat oleh rasa persaudaraan, cinta kasih, dan tolong menolong."
5
 

Sehubungan dengan pendapat diatas, berarti Pendidikan Agama Islam 

inimemegang peranan yang sangat penting di dalam membentuk manusia ( dalam hal 

inianak didik ) untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti 

yangbaik, agar tingkah laku atau pekerjaan sehari-harinya yang di lakukan sesuai 

dengannorma-norma agama dan selalu ingat kepada Allah SWT. 

Pendidikan Agama Islam sangat wajib ditanamkan pada anak sejak 

dinidimana ia hidup dalam keluarga yang merupakan awal pembentukan 

kepribadiannya,seperti pembiasaan dalam melakukan ajaran Islam. Hal ini sesuai 

dengan pendapatAbdullah Nashih Ulwan bahwa: "Tanggungjawab seorang 

pendidik,baik guru, ibu,ayah terhadap orang-orang dipundaknya, berupa tanggung 

jawab pengajaran,bimbingan dan pendidikan."
6
 

Peran guru pendidikan agama Islam di sekolah merupakan pondasi yang 

dapatmelahirkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

MahaEsa serta dapat menjadikan kepribadian siswa yang baik untuk kedepannya. 

Karenaguru merupakan komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang 

ikutberperan dalam usaha pembentukan kepribadian. 

                                                 
5
Muhammad Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Rineka Cipta, 

Jakarta, 2008, hlm. 264 
6
Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, hlm. 

157 
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Guru pendidikan agama Islam sangat berperan penting dalam memberikan 

bimbingan dan pembinaan kepada peserta didik dalam rangka mengarahkan proses 

pertumbuhan dan perkembangan mereka menuju terbentuknya pribadi muslim yang 

utama dan mandiri, sebagaimana, pendapat yang menyatakan bahwa “ tugas guru 

yaitu membina dan membimbing seluruh kemampuan-kemampuan dan sikap yang 

baik dari murid sesuai dengan ajaran islam ”
7
 

Abdullah Nashih Ulwan berpendapat bahwa tugas guru ialah melaksanakan 

pendidikan ilmiah, karena ilmu mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

pembentukan kepribadian dan amansipasi harkat manusia. Sebagai pemegang amanat 

orang tua dan sebagai salah satu pelaksanaan pendidikan Islam, guru tidak hanya 

memberikan tugas ilmiah, tugas guru hendaknya kelanjutan dan sinkron dengan tugas 

orang tua, yang merupakan pendidik muslim pada umumnya yaitu mendidik yang 

berwawasan manusia seutuhnya.
8
 

Peranan guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang 

salingberkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan 

dengankemajuan, perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang 

menjaditujuannya.
9
 Misalnya dalam hal pembentuk kelompok sebagai jalan atau alat 

dalampendidikan, serta pemimpin generasi muda, masa depan generasi muda 

                                                 
7
 Departemen Agama RI, Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jendral 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2007, hlm. 207 
8
 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, PT Logos Wacana Wiliam Ilmu, Jakarta, 1999, hlm. 

95 
9
Moh.Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 
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terletakditangan guru. Guru berperan sebagai pemimpin mereka dalam 

mempersiapkan diriuntuk anggota masyarakat yang dewasa. 

Selain itu peranan guru adalah sebagai pendidik, pengajar, 

pembimbing,pelatih, penasehat, pembaharu, teladan, dan lain sebagainya.
10

 

Guru sebagai individu yang berkecimpung dalam pendidikan, guru 

harusmemiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik. Tuntutan 

akankepribadian sebagai pendidik kadang -kadang di rasakan lebih berat dibanding 

profesi lainnya. Ungkapan yang sering dikemukakan adalah bahwa " guru bisadigugu 

dan ditiru". Digugu maksudnya bahwa pesan-pesan yang disampaikan gurubisa 

dipercaya untuk dilaksanakan dan pola hidupnya bisa ditiru atau diteladani. 

Gurusering dijadikan panutan oleh masyarakat, untuk itu guru harus mengenal nilai-

nilaiyang dianut dan berkembang di masyarakat tempat melaksanakan tugas 

danbertempat tinggal.
11

 

Secara nasional, nilai-nilai tersebut sudah dirumuskan, tetapi barangkalimasih 

ada nilai tertentu yang belum terwadahi dan harus dikenal oleh Guru, agardapat 

melestarikannya, dan berniat untuk tidak berprilaku yang bertentangan dengannilai 

tersebut. Jika ada nilai yang bertentangan dengan nilai yang dianutnya, makadengan 

cara yang tepat dia menyikapi hal tersebut, sehingga tidak terjadi benturannilai antara 

Guru dan masyarakat yang berakibat berlangsungnya proses pendidikan bagipeserta 

                                                 
10

Mulyasa, Menjadi guru professional, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, hlm. 35 
11

Ibid, hlm. 48 
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didik. Untuk kepentingan tersebut, wawasan nasional mutlak diperlukandalam 

pembelajaran. 

Selain itu, modal dasar pendidikan agama Islam adalah dari 

lingkungankeluarga.Untuk itulah kewajiban orang tua dalam mendidik agama anak 

tidak dapatdiabaikan, sebab apabila orang tua mengabaikan pendidikan agama anak ia 

akanberdosa dihadapan Allah SWT. 

Selanjutnya H.M. Arifin menyatakan bahwa: "Pendidikan Agama 

Islamkhususnya berfungsi untuk membentuk manusia pembangunan yang bertaqwa 

kepadaAllah SWT yang kecuali memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan 

jugamemiliki kemampuan mengembangkan diri (individual), bermasyarakat 

(sosialisasi)serta kemampuan untuk bertingkah laku yang berdasarkan norma-norma 

susilamenurut agama Islam".
12

 

Dengan berbekal yang didapat oleh anak didik melalui Pendidikan 

AgamaIslam supaya menjadi seseorang yang dapat melaksanakan tugas dan 

kewajibannyasebagai hamba Allah SWT dengan mengamalkan ajaran-ajaran agama 

islam dalamkehidupan sehari-hari.Sebab Pendidikan Agama Islam yang telah dimiliki 

anak sejakkecil merupakan modal pengendalian mereka dari segala perbuatan yang 

tidak baikketika mereka memasuki usia remaja. 

                                                 
12

H.M. Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan 

Keluarga, Bulan Bintang, Jakarta, 1980, hlm. 18 
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Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim 6 

yangberbunyi:
13

 

                           

             

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dariapi 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganyamalaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allahterhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalumengerjakan apa yang 

diperintahkan. "(Q.S. At-Tahrim : 6) 

Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa diri kita beserta keluarga 

wajibsaling membimbing agar menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia dalam 

duniawi danukhrawi serta menjadi pribadi yang terlepas dari segala penderitaan 

hidupnya sertaselalu mohon petunjuk kepada-Nya sebagaimana dalam hadist 

Rasulullah SAW yangartinya berbunyi: 

                                                 
13

Lajnah pentashihan mushafAl-Qur 'an Departemen Agama, Jakarta, 2007, hlm. 560 
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َعْن َأِِب نَ رِّ اْلِغَفارِْي َرِضَي اهللُ َعْنُو َعِن النَِّبَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم ِفْيَما يَ ْرِوْيِو َعن ْرَبَُّو َعزََّوَجلَّ أَنَُّو 

َنُكْم ُُمَرًَّما، َفالَ َنظَاَلُمْوا، يَاِعَباِدى : قَاَل  يَا ِعَباِدْي ِإِّنى َحرَّْمُت الظُّْلَم َعَلى نَ ْفِس َوَجَعْلُتُو بَ ي ْ

 (رواه مسلم)ُكلُُّكْم َضاٍل ِإالَّ َمْن َىَديْ تَ ُهَفاْستَ ْهُدْوِِّن أَْىدُِكْم 

"Dari Abu Dzar Radiyallahu anhu, Dari Nabi Sallallahu alai wasallam dalam 

apayang beliau riwayatkan dari Allah SWT, bahwa Dia berfirman wahai hamba-

hambaku sesungguhnya aku telah haramkan kezhaliman atas diriku, dan Aku 

telahmenetapkannya sebagai sesuatu yang diharamkan diantara kalian, maka 

jauhilahkalian saling mengdzalimi. Hai hamba-hamba_Ku, kamu sekalian sesat, 

kecualimereka yang Aku beri petunjuk padanya, maka mintalah petunjuk pada-Ku, 

makaAllah akan memberi petunjuk padamu".
14

(H.R. Muslim) 

 

Berdasarkan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa setiap manusia 

harusmengarahkan anaknya untuk berbakti kepada Allah SWT dan menghindari 

dariperbuatan yang tercela. 

Sebagai realisasi dari pengertian diatas seorang pendidik harus selalu 

berusahauntuk meneruskan salah satu tugas utama Rasulullah SAW untuk 

menyempurnakankepribadian anak didik. 

MenurutSjarkawi tujuan pembentukan kepribadian anak ialah: 

"dicapainyasuatu usaha gerakan yang sejalan dan berkesinambungan dalam 

pendidikan moralbagi anak oleh orang tua di lingkungan rumah tangga dan oleh para 

                                                 
14

Hussein Bahreisj, Himpunan Hadits Shahih Muslim, Al-Ikhlas, Surabaya, 1987, hhn.31 
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Gurudilingkungan sekolah demi terbentuknya keprbadian yang baik sehingga 

terwujudkomunitas kemasyarakatan yang lebih tentram".
15

 

Pembentukan kepribadian siswa melalui Guru pendidikan agama islam 

padausia Sekolah Menengah Pertama/Tsanawiyah khususnya kelas VII dimana pada 

usiaitu terjadi masa-masa transisi/kritis yaitu rata-rata berumur 8 sampai 13 tahun. 

Sebagaimana dikatakan oleh Zakiah Daradjat sebagai berikut: 

"pendidikanagama itu di tujukan kepada pembentukan sikappembinaan kepercayaan 

agama danpembinaan akhlakatau dengan ringkas dikatakan pembinaan kepribadian di 

sampingpembinaan pengetahuan agama anak".
16

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat kita ketahui bahwa Pendidikan 

AgamaIslam yang dilaksanakan di lingkungan keluarga maupun di sekolah kepada 

siswadapat di jadikan pedoman didalam memahami dan menghayati ajaran-ajaran 

agamaIslam serta mengamalkannya didalam kehidupan sehari-hari yang 

bersumberkan Al-Qur'ankarena dengan mempelajari ilmu agama tersebut dapat 

menjaga dirinyasupaya tidak terjerumus kepada hal-hal negatif. 

Sebagaimana firman Allah SWT surat Al-ahzab ayat 21 yang berbunyi:
17

 

                  

Artinya:"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baikbagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 

                                                 
15

Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm, 9 
16

Zakiah Daradjat, Ilmu Ji-wa Agama, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm. 112 
17

Lajnah Pentashihan MushafAl-Qur 'an Departemen Agama, Op.cit, hlm. 420 
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dan(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah." (Q.S. 

Al-Ahzab : 21) 

 

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa segala tindak tanduk manusia 

dalamkehidupan sehari-harinya hendaknya ia meniru segala tingkah laku Nabi 

MuhammadSAW, karena pada diri beliau terdapat contoh yang baik bagi kita. 

Jadi anak didik yang kurang baik tingkah laku, tabiat dan 

kebiasaannya,hendaknya diberikan Pendidikan Agama Islam yang mencerminkan 

kepribadian yangbaik, sehingga dapat memberikan manfaat bagi dirinya dan orang 

lain, sesuai denganperilaku nabi Muhammad SAW dan norma-norma ajaran agama 

islam. 

Tabel 1 

Jumlah Murid Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bengkunat 

Pesisir Barat dan Jenis Kelaminnya 

 

NO Kelas Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin Jumlah 

Pria Wanita 

1 VII A 15 21 36 

2 VII B 14 23 37 

3 VII C 18 15 33 

Jumlah 47 59 106 

Sumber.Tabel keadaan murid Sekolah Menengah Pertama Negeri 1Bengkunat 
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Dengan demikian maka jumlah siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 

1Bengkunat Pesisir Barat tersebut lebih banyak siswa wanita daripada siswa pria. 

Selanjutnya dari segi agama siswa yang dianutnya dijelaskan "siswa 

SekolahMenengah Pertama Negeri 1 Bengkunat Pesisir Barat tersebut seluruhnya 

beragamaislam yang perlu pembinaan".
18

 

Guru agama islam mengatakan bahwa: Selain siswa mengikuti 

pelajaranPendidikan Agama Islam disekolah yang dilaksanakan satu kali pertemuan 

dalamsatu minggu dengan limit waktu duajam. 

Anak-anak juga diberikan kegiatan ekstra kurikuler seperti praktek sholatbaik 

yang wajib maupun yang sunnah, praktek sholat yang dilaksanakan pada jam-

jamtertentu di musholla sekolahjuga mencatat khutbah Jum'at bagi siswa laki-laki 

danmimbar agama Islam bagi siswa perempuan yang dilaksanakan di musholla 

sekolah.
19

 

Adapun proses belajar mengajar yang dilaksanakan di Sekolah 

MenengahPertama Negeri 1 Bengkunat Pesisir Barat, menurut keterangan kepala 

SekolahMenengah Pertama Negeri 1 Bengkunat Pesisir Barat mengatakan 

bahwa:Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menegah Pertama Negeri 

1Bengkunat Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat ini di sesuaikan dengan 

kurikulum pengajaran yang berlaku. 

                                                 
18

Agus, Selaku Kepala SMPN 1 Bengkunat Pesisir Barat, Wawancara tanggal 17 september 

2016 
19

Ridho, Selaku Guru Agama Islam SMP Negeri 1 Bengkunat Pesisir Barat, Wawancara 

tanggal 17 September 2016 
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Dengan diberikannya materi Pendidikan Agama Islam kepada 

siswadiharapkan agar siswa dapat meningkatkan keimanan, pemahaman, 

penghayatan,pengamalan faham ajaran Islam sehingga menjadi manusia yang 

beriman danbertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia, baik dalam 

kehidupan pribadi,masyarakat serta bangsa.
20

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas telah menunjukkan bahwa 

PendidikanAgama Islam telah dilaksanakan namun kenyataannya masih ada beberapa 

siswaSekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bengkunat Pesisir Barat ini yang 

belummenghayati Pendidikan Agama Islam pada kehidupan sehari-hari yang terlihat 

padapelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan kepribadian di sekolah. 

Dan untuk lebih jelasnya lagi penulis dapat menuangkannya kedalam table 

pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan kepribadian siswayang dilakukan 

oleh siswa kelas VII Sekolah Menengah PertamaNegeri 1 Bengkunat Pesisir Barat 

Sebagai berikut: 

TABEL 2 

Pelanggaran –Pelangaran  Siswa Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Bengkunat Pesisir Barat 

No Jenis Pelanggaran Sering Kadang-Kadang Tidak pemah Jumlah 

1. Berkelahi 10 15 10 35 

2. Malas Belajar 7 12 16 35 

3. Membuat Kerusakan 3 5 27 35 

4. Saling membenci 9 13 13 35 

 

Sumber: Dokumentasi SMP Negeri 1 Bengkunat Pesisir Barat. 
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Agus, Selaku Kepala SMP Negeri 1 Bengkunat Pesisir Barat, Wawancara tanggal 17 

september 2016 
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Beberapa macam bentuk kepribadian Dalam terminologi islam klasik, 

gangguan kepribadian disebut dengan akhlaktercela (akhlak madzmumah) sebagai 

kebalikan dari akhlak yang terpuji (akhlakmahmudah). 

Gangguan kepribadian, yang kemudian berbentuk kepribadiaan 

buruk,merupakan psikopatologi dalam peristilahan psikologi perspektip islam. 

Dikatakanpsikopatologi karena memiliki dua ciri utama: 

1. Perilaku ini dapat mengganggu realisasi dan aktualisasi diri 

individu,disebabkan  adanya  simpton-simpton  patologis   seperti  

kecemasan,kegelisahan, keresahan, kebimbangan, kekhawatiraan, ketakutan, 

keraguan,konflik, keterasingan, kemurungan dan kemalasan. 

2. Perilaku ini mengandung dosa yang dilarang oleh Allah Swt. 

Semuakepribadian buruk dilarang oleh-Nya dan siapa yang melanggarnya 

maka ia akanmendapatkan siksa-Nya.
21

 

Baik dalam Al-Qur'an maupun Al Sunnah, Jenis-jenis psikopatologi 

islambanyak sekali misalnya iri hati, dengki, sombong, angkuh, marah, buruk 

sangka,benci, dusta, ingkar janji, penakut, pelit, menipu, memfitnah, rakus, 

menceritakankeburukan orang lain, putus asa, boros, membuat kerusakan, 

malas.Sedangkan kepribadian yang baik juga banyak sekali misalnya, memiliki harga 

diri,merendahkan diri, dermawan, kewibawaan, berani, prihatin, hemat, waspada, 

                                                 
21

Abdul Hamid, Kepribadian dalam psikologi islam, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 

2007,hlm. 352 
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firasat,memberi peringatan, memberi hadiah, suka memaafkan, pengharapan, dan 

lain-lain. 

D. Rumusan Masalah 

Suatu masalah biasanya timbul karena adanya kesenjangan antara teori 

dankonsep-konsep dengan kenyataan di lapangan penelitian. Masalah adalah "adanya 

kesenjangan yang terjadi antara rencana dengan yang sebenarnya. Sedangkan 

rumusan masalah adalah kenyataan- kenyataan sengaja diajukan untuk dicari 

jawabanmelalui penelitian"
22

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masalah adalah segala bentuk 

yangtidak sesuai antara teori dengan apa yang ada (terjadi) dan perlu 

dicaripemecahannya. 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis merumuskan masalah 

sebagaiberikut: 

1. Bagaimanakah Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Pembentukan Kepribadian Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Bengkunat Pesisir Barat? 
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Nana sutana, Tuntunan menyusun karya ilmiah, (Jakarta: Sinar Bam,1987), hlm. 21 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui peranan Guru Pendidikan Agama Islam 

terhadappembentukan kepribadian siswa Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 1Bengkunat Pesisir Barat. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Sekolah 

Dengan penelitian ini, diharapkan pihak sekolah dapat melakukan 

koreksisecara menyeluruh terhadap penerapan Pendidikan Agama Islam 

dalamrangka pembentukan kepribadian siswa yang baik,apabila hasil 

penelitianmenunjukkan bahwa pada kenyataannya penerapan Pendidikan 

AgamaIslam tersebut masih belum efektifdan maksimal. 

b) Guru  

Selanjutnyadari hasil koreksi tersebut pihak sekolah terutama parapengajar 

Pendidikan Agama Islam dapat lebih mengintensifkanPendidikan Agama 

Islam tersebutbaik dengan memaksimalkan metode-metode pengajaran 

yang lama maupun dengan menerapkan metode baruyang disepakati 

bersama. 
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c) Peneliti  

Bagi peneliti diharapkan hasil ini dapat memperluas wawasan serta untuk 

memenuhi syarat akademik di dalam menyelesaikan studi di Fakultas 

Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono “ metode penelitian merupakan cara ilmiyah 

untukmendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan ”
23

 jadi metode 

merupakan suatu cara jalan pelaksanaan segala bidang kegiatan dan tidak 

hanya bidang pelajaran semata, adapun jenis metode yang digunakan 

dalam penelitian adalah metode kualitatif. 

2. Tehnik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan beberapa tehnik, 

diantaranya yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.Ketiga tehnik 

tersebutdigunakan untuk memperoleh data dan informasi yang saling 

menunjang dan melengkapi tentang peranan guru pendidikan agama Islam da 

lam pembentukan kepribadian siswa di SMPN 1 Bengkunat. 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena 

obyek yang diteliti secara obyektif dari hasilnya akan dicatat secara 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D, Bandung Alfabeta, 2012, hlm.35 
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sistematis agar diperoleh gambaran yang lebih konkrit dan kondisi di 

lapangan. Sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa “ observasi 

biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik 

fenomena-fenomena yang diselidiki ”.
24

 

Pendapat lain menyatakan bahwa observasi adalah alat pengumpul data 

yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis 

gejala-gejala yang diselidiki
25

. 

Adapun jenis metode observasi berdasarkan peranan yang dimainkan yaitu 

dikelompokkan menjadi dua bentuk sebagai berikut: 

1. Observasi partisipan yaitu  peneliti adalah bagian dari keadaan 

alamiah, tempat dilakukannya observasi. Peneliti terlibat kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati. 

2. Observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai 

pengamat independen.
26

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi non 

partisipan, dimana peneliti tidak turut ambil bagian dalam kehidupan 

orang yang di observasi. 
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Ibid. hlm. 136 
25

 Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian, Jakarta, Bumi Aksara, 1997, 

hlm.70  
26

 Sugiyono, Op.Cit. hlm. 145 
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Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang 

peranan guru dalam pembentukan kepribadian siswa di SMPN 1 

Bengkunat. 

b. Interview 

Interview adalah “ Suatu Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih 

berhadap-hadapan  secara  fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain 

dan mendengarkan dengan telinganya sendiri ”.
27

 

Berdasarkan pengertian diatas, jelas bahwa metode interview merupakan 

saalah satu metode untuk memperoleh data dengan jalan melakukan 

komunikasi secaralangsung antar dua orang atau lebih serta dilakukan 

dengan lisan. 

Apabila dilihat dari sifat atau tehnik pelaksanaannya, maka interview 

dapat dibagi atas tiga: 

1. Interview terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok-

pokok masalah yang diteliti. 

2. Interview tak terpimpin (bebas) adalah proses wawancara dimana 

interviewer tidak sengaja mengarahkan Tanya jawab pada pokok-

pokok dari focus penelitian dan interviewer. 

3. Interviewer bebas terpimpin adalah kombinasi keduanya,  

pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan 
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 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung, Alumni, 1986, hlm 171  
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diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti 

situasi.
28

 

Berdasarkan pembagian diatas, yang dipergunakan dalam penelitian 

ini jenis interview bebas terpimpin yaitu penulis menyiapkan berbagai 

macam kerangka pertanyaan untuk disajikan kepada responden tetapi 

cara bagaimana pertanyaan itu diajukan sama sekali diserahkan kepada 

kebijakan interviewer. 

Adapun yang penulis interview adalah kepala sekolah dan guru 

pendidikan agama Islam serta siswa untuk mengetahui peranan guru 

pendidikan Agam islam dalam pembentukan kepribadian siswa di 

SMPN 1 Bengkunat Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat. 

 

c .  Dokumentasi 

                   Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan 

cara mencari data-data tertulis sebagai bukti penelitian.  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, 

agenda, dan sebagainya.
29

 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai hal-hal yang 

berkenaan dengan kondisi obyektif SMPN 1 Bengkunat seperti sejarah 
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Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, Op.Cit, hlm. 83 
29

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Pendekata Praktik, Jakarta, Rineka Cipta, 1992, hlm. 202 
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berdirinya, jumlah peserta didik, jumlah guru, bentuk sarana dan prasarana 

dan lain-lain. 

 

3. Teknik analisis data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis yang 

diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan unit-unit, melakukan sintesa,menyusun kedalam pola, memilih 

mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  

Analisa data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisa 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dilanjutkan dikembangkan pola 

hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.
30

 

Sedangkan menurut sugiyono, analisis kualitatif ialah “ proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi  dengan cara mengorganisasikan data 

kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain
31

. 
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Analisis data dalam penelitian kualitatif sejak sebelum memasuki lapangan, 

dan setelah selesai penelitian di lapangan.Pada saat wawancara, peneliti sudah 

melakukan analisi terhadap jawaban informan yang diwawancarai. 

Selanjutnya dibawah ini langkah-langkah dalam proses analisa data yang 

terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi
32

. 

Reduksi adalah proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan 

kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting. 

Display data atau penyajian data adalah kegiatan yang mencakup 

mengorganisasi data dalam bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih 

utuh. Penyajian data dapat dibentuk naratif,bagan, hubungan antar kategori, diagram 

alur atau bentuk-bentuk lain. 

Verifikasi yaitu memberikan anggapan atau pengertian terhadap hasil jawaban 

dan di ambil prosentase jawaban tersebut.
33

Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

adalah proses perumusan makna dari hasil penelitaian yang di ungkapkan dengan 

kalimat yang singkat padat dan mudah difahami. Serta dilakukan dengan cara 

berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenarandari penyimpulan itu, 

khususnya berkaitan dengan relavansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan 

perumusan masalah yang ada. 
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 38 

G. Ruang lingkup penelitian 

Memperhatikan scop pembahasan yang berkenaan dengan pembahasan 

diatas,maka untuk itu memfokuskan pembahasan dalam penulisan skripsi 

ini,penulismembatasi yang mencakup "Peranan Guru Pendidikan Agama Islam 

dalampembentukan kepribadian siswa di SMP N 1 Bengkunat Pesisir Barat" 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. GuruPendidikan Agama Islam  

1.  Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam. 

Sebagaimana dimaklumi bahwa Guru adalah orang yang pekerjaannya 

mendidik dan membimbing  anak, serta yang pekerjaan dan profesinya sebagai 

pengajar. Kemudian pendapat lain mengatakan bahwa guru adalah semua orang yang 

berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta didik, baik secara 

klasikal maupun individual (di sekolah, maupun di luar sekolah).
34

 

Dengan demikian Guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap 

pendidikan peserta didik terlebih lagi terhadap perkembangan pribadi anak didiknya. 

Karena dengan pendidikan dan bimbingan yang ia berikan kepada anak didik selain 

akan memberikan wawasan ilmu pengetahuan juga akan membantu peserta didik agar 

mempunyai kepribadian yang baik. 

Peranan Guru dalam pembentukan kepribadian yang utama dilakukan 

menurut Zakiah Daradjat adalah dengan keteladanan guru itu sendiri, hal ini 

diungkapkannya sebagai berikut: 

                                                 
34

Agus Fahrudin dan Chairul Anwar, Kompetensi Guru dalam Pengajaran, Frandika, Bandar 

Lampung, 1993, hlm.3 
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“Faktor bagi seorang Guru adalah kepribadiannya. Kepribadian itulah yang 

akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak 

didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi hari depan anak didik, 

terutama bagi anak didik yang masih kecil (tingkat sekolah dasar atau lanjutan 

pertama) dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa (tingkat 

menengah)”
35

 

Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa Guru dituntut untuk memiliki 

kepribadian yang baik tentu saja dalam hal ini tauladan, sebab dengan tauladan inilah 

anak akan mengikuti semua perilaku guru disekolah. 

    2. Syarat-Syarat dan Kepribadian Guru Pendidikan Agama IslamTugas seorang 

guru, khususnya guru agama tidak memenuhi kebutuhan pendidikan dunia saja 

namun kehidupan dunia dan akhirat itu guru harus memiliki syarat-syarat sebagai 

berikut: 

A.  Harus sudah dewasa 

Tugas mendidik adalah  tugas yang amat penting karena menyangkut 

perkembangan seseorang, jadi menyangkut nasib seseorang. Oleh karena itu 

tugas itu harus dilakukan secara bertanggung jawab, itu hanya dapat dilakukan 

oleh orang yang telah dewasa, anak-anak tidak dapat diminta pertanggung 

jawaban 

 

                                                 
35

Zakiah Daradjat, Kepribadian Guru, Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan ke-4, 2005, hlm. 9 
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B.  Harus sehat jasmani dan rohani 

  Jasmani yang tidak sehat akan menghambat pelaksanan pendidikan, 

bahkan dapat membahayakan anak didik bila mempunyai penyakit menular. 

Dari segi rohani, orang gila berbahaya juga bila ia mendidik 

C.  Tentang kemampuan mengajar ia harus ahli 

Ini penting sekali bagi pendidikan, termasuk guru,orang tua di rumah 

sebenarnya perlu sekali mempelajari teori-teori ilmu pendidikan. Dengan 

pengetahuan itu diharapkan ia akan lebih berkemampuan menyelenggarakan 

pendidikan bagi anak-anaknya di rumah 

D. Harus berkesusilaan dan berdidikasi tinggi 

  Syarat ini amat penting dimiliki untuk melaksanakan  tugas-tugas 

mendidik selain mengajar.
36

 

Selain itu menurut Zuhairani dkk, bahwa pendidik harus mempunyai 

kompetensi personal yaitu:
37

 

a. Mempunyai ijazah formal 

b. Sehat jasmani dan rohani 

c. Berakhlak baik 

Menurut Ramayulis, seseorang dapat menjadi guru harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut:
38

 

                                                 
36

Ahmad Tasir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif  Islam, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 

Cet ke 4, 2001, hlm. 80-81 
37

Zuhairani dkk, Metode Khusus Pendidikan Agama, Usaha Nasional, Surabaya, 198, hlm 33 
38

Ramayulis,Ilmu Pendidikan Islam, Kalam Mulia, Jakarta, Cet Kedua, 1998, hlm. 37-43 
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1. Beriman 

2. Bertaqwa 

3. Ikhlas 

4. Berakhlak 

5. Berkepribadian yang integral 

6. Cakap 

7. Bertanggung jawab 

8. Keteladanan 

9. Memiliki kompetensi 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seorang guru harus memiliki 

syarat yang telah ditentukan agar dapat menjadi guru yang 

professional.Dengan professional yang guru miliki agar membantu dalam 

mewujudkan tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan. 

Menurut Ahmad D. Marimba dalam bukunya pengantar filsafat 

pendidikan dikatakan bahwa syarat kepribadian guru adalah “Kepribadian 

yang seluruh aspek-aspek yakni baik tingah laku luarnya, kegiatan-kegiatan 

jiwanya, maupun filsafat hidup dan kepercayaannya menunjukkanpengabdian 

kepada Tuhan, penyerahan diri kepada-Nya.
39

 

Jelaslah bahwa kepribadian guru agama mempunyai peranan utama 

dalam mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam. Sebagaimana yang 

                                                 
39

Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, Armico, Bandung, 1990, hlm. 

68 
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diterapkan dalam buku “Ilmu Jiwa Agama” bahwa bekal utama guru agama 

adalah: “ Pribadi guru itu sendiri, ia harus mempunyai pribadi yang dapat 

dijadikan contoh dari pendidikan agama yang akan dibawanya kepada anak, 

dia harus mempunyai yang diharapkan agama”.
40

 

Oleh karena itu guru agama harus berkepribadian muslim yaitu 

berkepribadian yang seluruh aspeknya baik tingkah laku, aktivitasnya 

menunjukkan pengabdian kepada Allah SWT. Adapun sifat-sifat yang 

tergolong dalam tingkah laku yang baik dan luhur adalah:
41

 

a. Zuhud 

b. Bersih tubuhnya 

c. Bersih jiwanya 

d. Tidak ria 

e. Tidak memendam rasa dengki dan iri 

f. Tidak menyenangi permusuhan 

g. Sesuai perbuatan dan perkataan 

h. Bijaksana 

i. Lemah lembut 

j. Pemaaf 

k. Sabar  

l. Berkepribadian 

                                                 
40

Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, Bulan Bintang, Jakrta, 1990, hlm. 60 
41

Ahmad Tafsir, Op-Cit, hlm.82 
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m. Mengetahui karakter siswa 

      3. Tugas Guru Pendidikan Agama Islam 

Tugas dan kewajiban guru agama Islam adalah sebagaimana yang dikemukan 

oleh Zuhairani dkk, bahwa pendidikan Islam yang diterapkan harus mampu:
42

 

a. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama 

b. Menanamkan keimanan dalam jiwa anak 

c. Mendidik agar anak dapat menjalankan ajaran agama  

d. Mendidik anak berbudi pekerti yang mulia 

 

Pendidikan Islam sebagai pendidikan yang bertujuan untuk mencapai 

kebahagian dunia dan akhirat, maka pendidikan Islam lebih bertanggung 

jawab terhadap pembentukan kepribadian yang baik yang mencerminkan 

nilai-nilai yang Islami kepada umatnya. 

Oleh karena itu guru sebagai orang yang bertugas menyampaikan ilmu 

pengetahuan sekaligus membimbing muridnya serta berkepribadian yang 

baik.Orang yang berilmu pengetahuan dan mengajarkan kepada orang 

lainakan mendapatkan kedudukan disisi Allah SWT, serta akan mendapatkan 

tempat yang istimewa di tengah-tengah masyarakat. 

Selain itu sikap positip bagi seorang guru tidak kalah pentingnya 

dalam mencantumkan keberhasilan belajar mengajar tersebut. 

                                                 
42

Zuhairani dkk, Op-cit, hlm 33 
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Adapun dalam menjalankan tugasnya harus mengacu kepada 3 jenis tugas 

guru, yaitu: 

a. Tugas dalam bidang profesi 

b. Tugas kemanusiaan 

c. Tugas dalam bidang kemasyarakatan 

Tugas guru dalam bidang profesi meliputi medidik, mengajardan 

melatih, mendidik berarti meneruskan dan mengambangkan nilai-nilai 

hidup.Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi.Sedangkan melatih, berarti mengembangkan ketrampilan-

ketrampilan pada siswa. 

Tugas guru daalam bidang kemanusiaan disekolah harus dapat 

menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua.Ia harus menarik simpati 

sehingga menjadi idola para siswanya. 

Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan yakni masyarakat 

menempatkan guru pada tempatnya yang lebih terhormat di lingkungannya 

karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu 

pengetahuan. Ini berarti bahwa guru berkewajiban mencerdaskan bangsa dan 

agama menuju pembentukan manusia yang berkepribadian muslim.  

Peranan guru dalam kegiatan belajar-mengajar, secara singkat dapat 

disebutkan sebagai berikut: 

a. Informator 
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  Sebagai pelaksana cara mengajar informative, laboratorium, studi lapangan 

dan sumber imformasi kegiatan akademik maupun umum. Dalam pada itu berlaku 

teori komunikasi berikut: 

1        Teori stimulus-respons 

2        Teori dissonance-reduction. 

3        Teori pendekatan fungsional 

b. Organisator 

  Guru sebagai organisator, pengelolah kegiatan akademik, silabus, workshop, 

jadwal pelajaran dan lain-lain. Komponen-komponen yang berkaitan dengan kegiatan 

belajar mengajar, semua di organisasikan sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai 

efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri siswa. 

c. Motivator 

 peranan guru sebagai motivator ini penting artinya dalam meningkatkan 

kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru harus dapat merangsang 

dan memberikan dorongan serta reinforcementuntuk mendinamiskan potensi siswa, 

menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan daya cipta (kreativitas), sehingga akan 

menjadi dinamika dalam proses belajar-mengajar. Peranan guru sebagai motivator ini 

sangat penting sebgai dalam interaksi belajar-mengajar, karena menyangkut esensi 

pekerjaan mendidik yang membutuhkan kemahiran sosial, menyangkut performance 

dalam arti personalisasi dan sosialisasi diri. 

d. Pengarah/director 

 Jiwa kepemimpinan bagi guru dalam peranan ini lebih menonjol. Guru dalam 

hal ini harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai 

dengan tujuan yang dicita-citakan. 

e. Inisiator 
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Guru dalam hal ini sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar. Suda 

barang tentu ide-ide itu merupakan ide-ide kreatif yang dapat dicontoh aleh anak 

didiknya.  

 

f. Transmitter  

 Dalam kegiatan belajar guru juga akan bertindak selaku penyebar 

kebijaksanaan pendidik dan pengetahuan. 

g. Fasilitator 

 berperan sebagai fasilitator, guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas atau 

kemudahan dalm proses belaja-mengajar, misalnya saja dengan menciptakan suasana 

kegiatan belajar yang sedemikian rupa, serasi dengan perkembangan siswa, sehingga 

interaksi belajar-mengajar akan berlangsung secara efektif. Hal ini bergayut dengan 

semboyang “Tut Wuri Handayani”. 

h. Mediator 

 Guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan 

belajar siswa. Misalnya menengahi atau memberikan jalan keluar kemacetan dalam 

kegiatan diskusi siswa. 

i. Evaluator 

 ada kecenderungan bahwa peran sebagai evaluator, guru mempunyai otoritas 

untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku 

sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. 
 

Guru merupakan suatu profesi yang selalu berkaitan dengan pendidikan anak-

anak bangsa. Iaharus memiliki banyak pengetahuan dan keterampilan serta 

menguasai bahan ajar yang terdapat dalam kurikulum untuk diajarkan kepada siswa. 

Sebagai seorang pendidik guru merupakan panutan untuk ditiru dan diteladani oleh 

siswa baik dari sikap, perilaku, budi pekerti, berakhlak mulia, tekun dan mau belajar. 

Berharap agar membentuk kepribadian siswa di masa yang akan datang. 
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Disisi lain guru dikatakan memiliki peran ganda. Kenapa demikian? Karena guru 

merupakan pendidik untuk menciptakan sikap dan perilaku yang bernilai moral dan 

agama serta sebagai pengajar yang bertujuan untuk menyampaikan bahan ajar, 

menentukan alat evaluasi belajar yang digunakan untuk menilai hasil belajar siswa. 

Dari hal diatas, sudah jelas bahwa guru memiliki peran dan tugas yang sangat penting 

dalam mendidik dan mengajarkan siswa. Adapun peran dan tugas guru tersebut ialah: 

1. Guru sebagai pendidik 

Sebagai seorang pendidik guru memiliki tugas untuk mengembangkan 

kepribadian dan membina budi pekerti serta memberikan pengarahan kepada 

siswa agar menjadi seorang anak yang berbudi luhur. 

2. Guru sebagai pengajar 

Mengajar yaitu memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa, melatih 

keterampilan, memberikan pedoman, bimbingan, merancang pengajaran, 

melaksanakan pembelajaran dan menilai aktivitas pembelajaran. 

3. Guru sebagai fasilitator 

Tugas utama guru sebagai fasilitator adalah memotivasi siswa, menyediakan 

bahan pembelajaran, mendorong siswa untuk mencari bahan ajar, 

membimbing siswa dalam proses pembelajaran dan menggunakan ganjaran 

hukuman sebagai alat pendidikan. 

4. Guru sebagai pelayanan 

Pelayanan disini berarti memberikan suatu kenyamanan terhadap siswa dalam 

belajar. Tugas guru sebagai pelayanan yaitu menyediakan fasilitas 

pembelajaran dari sekolah seperti ruangan, meja, kursi, papan tulis, alat 

peraga dan lainnya serta memberikan layanan sumber belajar agar siswa 

nyaman dan aman dalam belajar. 

5. Guru sebagai perancang 

http://gurumurid.com/7-peran-dan-tugas-guru-di-dalam-sekolah/
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Guru sebagai perancang bertugas untuk menyusun program pengajaran dan 

pembelajaran sesuai ajaran dalam kurikulum, menyusun rencana mengajar, 

menentukan strategi atau metode yang akan digunakan dalam proses belajar 

mengajar. 

6. Guru sebagai pengelola 

Dalam perannya sebagai pengelola, guru bertugas untuk melaksanakan 

adminitrasi kelas seperti mengisi buku presensi siswa, daftar nilai siswa, 

mengisi raport dan sebagainya. Bahkan guru harus memiliki rencana 

mengajar, program semesteran, program tahunan dan silabus serta 

melaksanakan presensi kelas, dan memilih strategi dan metode pembelajaran 

yang efektif. 

7. Guru sebagai penilai 

Penilaian adalah suatu kegiatan yang dilakukan setelah proses belajar guna 

untuk memberikan hasil belajar siswa tugas guru sebagai penilai yaitu 

menyusun tes dan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian terhadap 

siswa secara objektif, mengadakan pembelajaran remedial dan mengadakan 

pengayaan dalam pembelajaran. 

Sebagai tenaga profesional seorang guru memang dikenal sebagai salah satu 

jenis dari sekian banyak pekerjaan yeng memerlukan bidang keahlian khusus sesuai 

dengan peran dan tugasnya. Guru bukan hanya sebagai pendidik tetapi juga sebagai 

pengajaran yang mengemban nilai-nilai moral dan agama serta harus mempunyai 

pengetahuan yang luas dalam melaksanakan proses belajar mengajar dengan siswa 

agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak, di antaranya: 
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1. Mendidik anak dengan cara-cara yang baik dan sabar agar mereka mengenal 

dan mencintai Allah, yang menciptakannya dan seluruh alam semesta, 

mengenal dan mencintai Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam, yang pada 

diri beliau terdapat suri tauladan yang mulia, serta agar mereka mengenal dan 

memahami Islam untuk diamalkan. Ajarkanlah Tauhid, yaitu bagaimana 

mentauhidkan Allah, dan jauhkan serta laranglah anak dari berbuat syirik. 

Sebagaimanan nasihat Luqman kepada anaknya, 

 إِنَّالشىرَْكَلظُْلٌمَعِظيمٌ ۖ  َوِإْذ قَاَل لُْقَماُن اِلبِْنِو َوُىَو يَِعظُُو يَا بُ ََنَّ اَل ُتْشرِْك بِاللَِّو 

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi 

pelajaran kepadanya, „Wahai anakku! Janganlah engkau memperskutukan 

Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar 

kezhaliman yang besar.‟” [Luqman: 13] 

2. Pada usia balita (sekitar 2-5 tahun), kita ajarkan kepada mereka kalimat-

kalimat yang baik serta bacaan Al-Qur-an, sebagaimana yang dicontohkan 

oleh para Shahabat dan generasi Tabi‟in dan Tabi‟ut Tabi‟in, sehingga banyak 

dari mereka yang sudah hafal Al-Qur-an pada usia sangat belia. 

Allah telah memberikan kelebihan kepada manusia pada masa kecilnya 

dengan kemampuan menghafal yang luar biasa. Oleh karena itu, orang tua 

harus pandai memanfaatkan kesempatan untuk mengajarkan anak-nya dengan 

hal-hal yang bermanfaat pada usia-usia balita. Usaha ini harus terus 

dijalankan, meskipun mungkin di sekitar tempat tinggal kita tidak ada sekolah 

semacam tahfizhul Qur-an. Kita dapat mengajarkannya di rumah kita, dengan 

kemampuan kita, karena pada dasarnya Al-Qur-an itu mudah. 

3. Perhatian terhadap shalat juga harus menjadi prioritas utama bagi orang tua 

kepada anaknya. Shalat merupakan tiang agama, jika seseorang 
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melalaikannya niscaya agama ini tidak bisa tegak pada dirinya. Shalat ini 

pulalah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di akhirat. Untuk itulah, 

hendaknya orang tua dengan tiada bosan senantiasa memberikan contoh 

dengan shalat di awal waktu dengan berjama‟ah di masjid, mengajaknya serta 

menanyakan kepada anaknya apakah dia telah menunaikan shalatnya ataukah 

belum. 

Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda: 

َها، َوُىْم أَبْ َناُء َعْشٍر،  ، َواْضرِبُ ْوُىْم َعَلي ْ ُم ُرْوا َأْوالَدَُكْم بِالصَّ الَِة َوُىْم أَبْ َناُء َسْبِع ِسِنْْيَ

نَ ُهْم ِ  اْلَمَ اِجعِ   .َوفَ رىقُ ْوا بَ ي ْ

“Suruhlah anak kalian shalat ketika berumur 7 tahun, dan kalau sudah berusia 

10 tahun meninggal-kan shalat, maka pukullah ia. Dan pisahkanlah tempat 

tidurnya (antara anak laki-laki dan anak wanita).” [3] 

Mengajak isteri dan anak kita untuk melaksanakan shalat di awal waktu, 

merupakan salah satu perintah dari Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam. 

Allah „Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk tetap sabar dalam 

menunaikan kewajiban ini, termasuk sabar dalam mengingatkan isteri dan 

anak kita untuk tetap menegakkannya. 

َها   َواْلَعاِقَب ُلِلت َّْقَوىٰى ۗ  َ ْنُ ن َْرزُُقكَ ۖ  اَلَنْسأَُلَكرِْزقًاۖ  َوْأُمْر أَْىَلَك بِالصَّاَلِة َواْصَطِبْ َعَلي ْ

“Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan shalat dan sabar dalam 

mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, Kami-lah yang 

memberi rizki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang 

yang bertaqwa.” [Thaahaa : 132] 
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Jika anak kita sudah berumur 10 tahun, hendaknya sang ayah mengajaknya 

untuk menunaikan kewajiban shalat dengan berjama‟ah di awal waktu di 

masjid. Ini merupakan pendidikan praktis yang sangat bermanfaat, karena 

dalam benak si anak akan tertanam kebiasaan dan perhatian yang mendalam 

tentang kewajiban yang sangat mulia ini. Terdapat banyak sekali hikmah dan 

manfaat yang terkandung di dalamnya. 

Seseorang yang lalai dalam shalatnya, maka ia akan mengikuti hawa 

nafsunya, sebagaimana firman Allah: 

َهَواِت   َفَسْوفَ يَ ْلَقْونَ ۖ  َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِىْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّاَلَة َوات َّبَ ُعوا الشَّ

“Kemudian datanglah setelah mereka, pengganti yang mengabaikan shalat dan 

mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.” [Maryam (19): 

59] 

Bentuk menyia-nyiakan shalat di antaranya adalah melalaikan kewajiban 

shalat, menyia-nyiakan waktu shalat dengan tidak melaksanakannya di awal 

waktu. Yang dengan sebab itu, mereka akan menemui kesesatan, kerugian dan 

keburukan.  

Wallaahu a‟lam bish shawaab.[4] 

4. Perhatian orang tua kepada anaknya juga dalam hal akhlaknya. 

Anak harus diajarkan akhlak yang mulia, jujur, berkata baik dan benar, 

berlaku baik kepada keluarga, saudara, tetangga, juga menyayangi yang lebih 

kecil serta menghormati yang lebih tua, dan yang harus menjadi penekanan 

utama adalah akhlak (berbakti) kepada orang tua. 
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Durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar yang paling besar 

setelah syirik (menyekutukan Allah). Orang tua haruslah memberikan teladan 

kepada anaknya dengan cara dia pun berbakti kepada orang tuanya dan 

berakhlak mulia. 

5. Juga perlu diperhatikan teman pergaulan anaknya, karena sangat bisa jadi 

pengaruh jelek temannya akan berimbas pada perilaku dan akhlak anaknya. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah shallallaahu „alaihi wa 

sallam: 

 .اَلرَُّجُل َعَلى ِدْيِن َخِلْيِلِو، فَ ْليَ ْنظُْر َأَحدُُكْم َمْن ُ َاِللُ 

“Seseorang bergantung pada agama temannya. Maka hendaknya ia melihat 

dengan siapa dia berteman.” [5] 

Apalagi kita mengetahui bahwa sesuatu yang jelek akan mudah sekali 

mempengaruhi hal-hal yang baik, namun tidak sebaliknya, terlebih dalam 

pergaulan muda-mudi seperti sekarang ini yang cenderung melanggar batas-

batas etika seorang muslim. Mereka saling berkhalwat (berdua-duaan antara 

lawan jenis), sehingga bisikan syaitan mudah sekali menjerumuskan dirinya 

ke jurang kenistaan.  

Atau pengaruh obat-obat terlarang yang dapat menjadikan dirinya bergantung 

dan merasa ketagihan terhadap obat-obat penenang yang diharamkan oleh 

Allah. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (NARKOBA) yang 

dilakukan generasi muda kaum muslimin telah banyak menjeremuskan 

mereka kepada kehinaan dan kesengsaraan. 
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Usaha yang telah kita curahkan beberapa tahun bisa saja menjadi sia-sia hanya 

karena anak kita salah memilih teman bermain atau teman di sekolah. Untuk 

itu, haruslah diperhatikan akhlak teman anak kita, apakah temannya itu 

memiliki pemahaman agama yang baik, apakah shalatnya baik, apakah dia 

senan-tiasa nasihat-menasihati dan tolong-menolong dalam kebajikan?? 

B.Kepribadian 

1. Pengertian Kepribadian 

Kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri 

seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, 

misalnya, keluarga pada masa kecil,dan juga bawaan seseorang sejak lahir 

Kata kepribadian diyakini berasal dari bahasa latin “persona”, artinya topeng yang 

dikenakan oleh para aktor. 

Sedangkan pengertian kepribadian menurut Webster adalah :”totalitas 

karakteristik individual terutama berhubungan dengan orang lain atau suatu kelompok 

kecendrungan emosi terpadu, minat-minat, kecendrungan tingkah laku, dan lain-

lain.
43

 

Berdasarkan pendapat diatas maka jelaslah bahwa kepribadian adalah karakter 

atau watak individu manusia, dalam tingkah laku kehidupan sehari-harinya untuk 

berhubungan dengan orang lain. 
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Kepribadian yang baik yang dibiasakan pada diri seseorang akan melahirkan 

karakter yang cendrung baik pula, sedangkan kepribadian yang buruk yang 

dibiasakan pada diri seseorang akan melahirkankan perbuatan-perbuatan jahat dan 

membentuk karakter yang tidak terpuji. 

 

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Kepribadian 

a. Dasar Pendidikan Kepribadian 

 Seperti juga dalam pendidikan agama islam yang berdasarkan padaa 

Al-Qur‟an dan Hadist, Maka pada kepribadianpun bersumber pada hal yang 

sama.Kepribadian memiliki arti serangkaian perilaku normatif manusia,baik 

sebagai mahluk individu maupun mahluk sosial, yang normanya diturunkan 

dari ajaran islam, yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadist, Dari kedua 

sumber tersebut, para pakar berusaha berijtihad untuk mengungkap bentuk-

bentuk kepribadian menurut ajaran islam,agar bentuk-bentuk itu diterapkan 

oleh pemiliknya.Dalam kajian ini penulis akan kemukakan dasar kepribadian 

yang baik yang bersumber pada nilai-nilai ideal yang ada dalam Al-Qur‟an , 

sebagaiman dalam Firman Allah SWT surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi 

: 
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Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 

dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.
44

(Q.S. Al-

Ahzab: 21) 

Ayat diatas menerangkan bahwa Rasulullah SAW orang yang kita 

jadikan contoh dan tauladan dalam pembentukan kepribadian, sehingga kita 

mendapatkan rahmat dari Allah SWT  dengan jalan beriman dan bertaqwa 

serta berkepribadian yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Tujuan Kepribadian 

Dengan kepribadian yang baik, seseorang dapat mengapresiasi nilai-

nilai yang terkandung pada budi pekerti dalam kehidupan sehari-harinya. Atau 

sebaliknya, dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan budi pekerti  sejak 

dini, akan membantu pembentukan kepribadian yang berbudi pekerti luhur. 

sebagaimana menurut Sjarkawi sebagai berikut: 

Dicapainya suatu usaha/gerakan yang sejalan dan berkesinambungan 

dalam pendidikan moral bagi anak oleh orang tua dilingkungan rumah tangga 

dan oleh para guru dilingkungan sekolah demi terbentuknya kepribadian yang 

baik sehingga terwujud komunitas kemasyarakatan yang lebih tentram dan 

damai. 
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Diperoleh pemahaman yang sama tentang konsep pembentukan 

kepribadian, khususnya yang berkaitan dengan cara berpikir moral seseorang 

daalam usahanya berhubungan dengan orang lain sehingga dapat membantu 

mengatasi masalah kepribadian yang banyak dihadapi oleh banyak orang 

dalam pertumbuhannya dan perkembangan kepribadiannya.
45

 

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang 

berbunyi : 

                      

                        

                 

            

2. Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya.
46

(Q.S. Al-Maidah : 2) 

Dari ayat diatas di tegaskan bahwa sebagai mahluk ciptaan-Nya kita 

dianjurkan berhubungan dengan orang lain dalam hal berbuat kebajikan dan 

taqwa di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam proses pembentukan 

kepribadian dapat menghasilkan pribadi yang berbudi pekerti luhur. 
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3. Faktor Penyebab Penurunan Kepribadian 

Sebagaimana diketahui bahwa pribadi manusia itu dapat berubah, itu 

berarti bahwa pribadi manusia itu mudah dipengaruhi oleh sesuatu,memang 

demikianlah keadaannya.Karena itu ada usaha untuk mendidik pribadi, 

membentuk pribadi, membentuk watak atau mendidik watak anak. 

Sejak dahulu memang sudah disepakati bahwa pribadi tiap orang itu 

tumbuh atas dua kekuatan, yaitu kekuatan dari dalam, yang sudah dibawa sejak 

lahir berwujud benih, bibit, atau sering di sebut kemampuan-kemampuan dasar, 

KH.Dewantara menyebutnya faktor dasar, dan faktor dari luar, faktor lingkungan, 

atau yang oleh KH.Dewantara disebut faktor ajar.Yang belum disepakati adalah 

faktor yang manakah yang lebih kuat antara kedua faktor tersebut.
47

 

Sedangkan Menurut Sjarkawi,  Faktor-faktor yang dapat memengaruhi 

kepribadian seseorang dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor 

internal dan eksternal: 

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri orang itu sendiri. 

Faktor internal ini biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan.faktor 

genetis maksudnya adalah faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan 
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merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki salah satu 

dari kedua orang tuanya atau bisa jadi gabungan atau kombinasi dari sifat 

kedua orang tuanya. Oleh karena itu, Sering kita mendengar istilah “buah 

jatuh tidak akan jauh dari pohonnya”. Misalnya, sifat mudah marah yang 

dimiliki seorang ayah bukan tidak mungkin akan menurun pula pada anaknya. 

Lebih lanjut dikemukakan bahwa fungsi gen dalam pembenyukan kepribadian 

adalah : 

a) sebagai sumber bahan mentah kepribadian seperti fisik, intelegensi dan 

tempramen 

b) memengaruhi keunikan kepribadian 

c) membatasi perkembangan kepribadian ( meskipn kondisi lingkungan 

sangat kondusif, perkembangaan kepribadian itu tidak bisa melebihi 

kapasitas atau potensi.
48

 

Akibatnya, mayoritas orang tua hanya bisa mencari kambing hitam- bahwa si 

anaklah yang sebenarnya tidak beres-ketika terjadi hal negative mengenai 

perilaku keseharian anaknya.
49

 

2. Eksternal 

Faktor eksternal adalah  faktor yang berasal dari luar orang tersebut. 

Faktor eksternal ini biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari 

lingkungan seseorang mulai dari lingkungan terkecilnya, yakni : 
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a) Keluarga 

Keluarga, tempat seseorang anak tumbuh dan berkembang akan sangat 

berpengaruh terhadap kepribadian seorang anak, terutama dari cara para 

orang tua mendidik dan membesarkan anaknya. Sejak lama peran sebagai 

orang tua seringkali tanpa pemahaman mendalam tentang kepribadian. 

Akibatnya, mayoritas orang tua hanya bisa mencari kambing hitam- 

bahwa si anaklah yang sebenarnya tidak beres-ketika terjadi hal negative 

mengenai perilaku keseharian anaknya.
50

 

b) Lingkungan 

Lingkungan adalah keseluruhan fenomena peristiwa situasi atau kondisi 

fisik, alam, sosial yang memengaruhi pembentukan kepribadian 

individu.Faktor lingkungan yang dibahas pada paparan berikut adalah 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, teman sebaya. 

1. Lingkungan keluarga 

Lingkungan keluarga dipandang sebagai sebagai faktor penentu utama 

terhadap pembentukan kepribadian. 

Alasan tentang pentingnya peranan keluarga bagi pembentukan 

kepribadian anak adalah (a) keluarga merupakan kelompok sosial 

pertama yang menjadi pusat identifikasi anak, (b) keluarga merupakan 
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lingkungan pertama yang mengenalkan nilai-nilai kehidupan kepada 

anak,
51

 

2. Lingkungan Sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis 

melaksanakan program pengajaran dan bimbingan atau pelatihan 

dalam rangka membantu para siswa agar mampu mempunyai 

kepribadian yang baik atau buruknya seperti menyangkut soal moral, 

intelektual, emosional, sosial dan lainnya.
52

 

3. Teman 

Kelompok teman sebaya sebagai lingkungan sosial bagi anak 

mempunyai peranan yang cukup penting bagi pembentukan 

kepribadian dirinya. 

Pengaruh kelompok teman sebaya terhadap anak bisa positif atau 

negatif. Berpengaruh positip apabila anggota  kelompok itu memiliki 

sikap dan perilaku positip, sementara yang negatip, apabila para 

anggota  kelompoknya berprilaku menyimpang, kurang memiliki 

tatakrama, dan lain-lain.  

Dewasa ini kita sering mendengar di media massa atau melihat sendiri 

tentang prilaku anarkis atau kriminal dari kelompok remaja seperti 

merokok, berkelahi dan lain sebagainya. 
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c) Media 

Salah satu media massa yang dewasa ini sangat menarik perhatian 

masyarakat, khususnya remaja adalah Tv. Televisi sebagai media 

elektronik mempunyai misi untuk memberikan informasi, pendidikan, dan 

hiburan kepada para pemirsanya. Dilihat dari berbagai sisi televisi dapat 

memberikan dampak positip bagi warga termasuk anak-anak, karena 

melalui tayangan yang disajikan mereka masyarakat dan anak dapat 

memperoleh informasi seperti berita dan hiburan seperti film maupun 

musik. 

Tayangan-tayangan televisi itu disamping memiliki dampak positif, juga 

telah menimbulkan dampak negatip terhadap gaya hidup warga 

masyarakat, terutama anak-anak. Tayagan televisi yang berupa hiburan, 

maupun musik banyak yang tidak cocok ditonton oleh anak-anak. 

Jika kita perhatikan tayangan-tayangan film dan musik (terutama dangdut) 

ditelevisi dewasa ini semakin banyak yang tidak memedulikan norma 

agama atau akhlak mulia. Tidak sedikit aktor-aktris, atau para biduan yang 

dalam penampilannya senang berpakaian dan bergaya yang tidak senonoh 

(berbau porno, buka-buka aurat).
53
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C. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Kepribadian 

Siswa 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat pengalaman dan latihan 

ini berarti tujuan kegiatannya adalah perubahan tingkah laku yang menyangkut 

pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme 

atau kepribadian. Kegiatan belajar mengajar seperti mengorganisasi pengalaman 

belajar, mengolah kegiatan belajar mengajar, menilai proses dan hasil belajar, 

kesemuanya termasuk dalam cakupan tanggung jawab guru. 

Perhatiaan guru Islam dalam mendidik dan membentuk serta membina 

kehidupan beragama disekolah memberikan pengaruh positip dalam pembentukan 

kepribadian.Guru agama Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam 

pembentukan kepribadian, karena guru agama Islam adalah sebagai sosok insan yang 

berwibawa dan dihormati oleh anak. 

Pentingnya bimbingan agama disekolah dikemukan sudarsono bahwa yang 

dimaksud dengan didikan agama disekolah adalah pelajaran agama yang diberikan 

secara sengaja dan teratur oleh guru agama, guna menanamkan dan mengembangkan 

jiwa agama yang telah dimulai dari rumah tangga oleh orang tua.
54

 

Selain bimbingan agama disekolah juga diperlukan juga proses belajar 

mengajar diluar sekolah seperti dalam rumah tangga atau di lingkungan masyarakat 
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melalui pendidikan non formal agar anak-anak bergaul dengan orang-orang di 

masyarakat yang mengandung dalam bidang keagamaan terutama mengenai 

kepribadian yang baik. 

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 129.
55

 

                            

      

     Artinya   :  Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan 

mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, 

dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah 

(As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah 

yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. 

Dari ayat diatas Annahlawi menyimpulkan bahwa peran utama guru dalam 

Pendidikan Islam  adalah:
56

 

a. Tugas Pensucian, guru hendaknya mengembangkan dan membersihkan diri 

kepada Allah SWT, menjauhkan dari keburukan, dan menjaganya agar tetap 

berada pada fitrahnya. 

b. Tugas Pengajaran, guru hendaknya menyampaikan berbagi pengetahuan dan 

pengalaman kepada peserta didik untuk diterjemahkan dalam tingkah laku dan 

kehidupannya. 
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Menurut Prof. Dr. Sudarwan Danim berpendapat bahwa “Guru dalam 

menjalankan tugas pokoknya mempunyai multi peran yaitu sebagai pendidik, 

pengajar dan pelatih.”
57

 

Pertama, istilah pendidikan merujuk pada pembinaan dan pengembangan 

afeksi anak. Guru sebagai pendidik adalah subyek, namun kata kerjanya adalah yang 

dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengantarkan anak didik kearah 

kedewasaannya baik secara jasmani maupun rohani sebagai upaya pembentukan 

pribadi, sikap anak dan akhlak anak, mendidik tidak hanya sekedar transfer of 

knowledge namun juga transfer of values sehingga lebih mendasar dan 

komprehensif.
58

 

Kedua, Istilah pengajar menunjuk pada pembinaan dan pengembanngan 

pengetahuan atau asah otak intelektual.Menurut umum, Memang pengajar diartikan 

sebagai usaha guru untuk menyampaikan dan menanamkan pengetahuan kepada 

siswa/anak didik.Jadi pengajar lebih cenderung transfer of knowledge saja.
59

 

Ketiga, istilah pelatih meskipun tidak lazim menjadi sebutan untuk seorang 

guru, merujuk pada pembinaan dan pengembangan keterampilan peserta didik, seperti 

yang dilakukan oleh guru keterampilan.
60
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        Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihanketerampilan, baik 

intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. 

Menurut Zuhairani bahwa peranan guru Pendidikan Agama Islam harus mampu:
61

 

1. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama  

2. Menanamkan keimanan dalam jiwa anak 

3. Mendidik agar anak taat menjalankan ajaran Islam 

4. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia 

Dengan demikian peranan guru ini akan senantiasa menggambarkan pola 

tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa ( yang 

terutama ),  sesama guru, maupun dengan staf yang lain. 

Dengan pendidikan, pengajaran dan latihan yang diberikan guru agama Islam 

disekolah, memberikan pengaruh positif bagi perkembangan hidup siswa. Bimbingan 

agama Islam seperti solat, dengan cara melatih dan membiasakan siswa dalam 

kehidupan sehari hari dapat mewujudkan dua tujaun penting siswa dalam melakukan 

ibadah shalat akan menjadikan seseorang yang memiliki sopan santun dalam 

menunaikan kewajibannya dan terbiasa disiplin dan mengatur waktu. 

Jadi pendidikan, pengajaran dan latihan yang diberikan guru agama islam 

dilingkungan sekolah yang dilaksanakan oleh guru pendidikan Agama Islam Dalam 

pembentukan kepribadian siswanya, dimana lalainya guru agama Islam dalam 
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membimbing siswa dapat mengakibatkan kerusakan kepribadian pada diri siswa 

bahkan guru pendidikan agama Islam telah menjerumuskan siswanya kepada 

kesesatan. 

Bimbingan agama khususnya agama Islam oleh guru agama Islam disekolah 

dapat membentuk kepribadian yang baik bagi siswanya, sehingga tanpa adanya 

agama maka akan dapat berakibat negatip pada kepribadian siswa 
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BAB III 

PENYAJIAN DATA LAPANGAN 

A. Profil SMPN 1 Bengkunat Pesisir Barat 

1. Sejarah Berdirinya 

     Berdirinya SMPN 1 Bengkunat Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat ini 

berlatar belakang dari kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan  yang pada saat itu 

belum ada, sehingga timbullah inisiatif dari beberapa tokoh masyarakat dan warga 

setempat untuk mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar membangun SMP 

Negeri di sekitar tempat tinggal mereka. 

Atas usulan tersebut pada Tahun 1998 berdiri SMPN 1 Bengkunat, Kecamatan 

Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat ini diatas tanah hibah dari masyarakat 

sekitar.Pada awal ajaran baru menerima murid baru laki-laki berjumlah 24 dan 

perempuan berjumlah 14, sehingga jumlah keseluruhan 38 peserta didik. 

Dari tahun ke tahun proses pendidikan dan pengajaran terus berjalan dan kepercayaan 

masyarakat terhadap SMPN 1 Bengkunat Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir 

Barat ini cukup baik sehingga jumlah siswa senantiasa bertambah banyak setiap 

tahunnya dan menunjukan kemajuan yang pesat.
62
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Adapun kepala sekolah yang pernah menjabat di SMPN 1 Bengkunat Kecamatan 

Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat adalah: 

1) Tahun 1998-2000 : Daud,S.Pd 

2) Tahun 2000-2008 : Sapri,S.Pd 

3) Tahun 2008-2010 : Zaainal Abidin,S.Pd 

4) Tahun 2010-2014: Ahmad Sahri,S.Ag 

5) Tahun 2014- sekarang : Agus rahmad waluyo, S.Pd 

 

2. Visi dan Misi SMPN 1Bengkunat Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat  

 

a) Visi:  

1. Mencetak generasi bangsa yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, 

berpikiran bebas, berjiwa ikhlas, dan berpola hidup sederhana  

 

b) Misi: 

1. Menciptakan lembaga pendidikan yang berkualitas  

2. Menyiapkan kurikulum yang mampu memenuhi kebutuhan siswa dan 

masyarakat 

3. Mengoptimalkan kegiatan ekskul untuk mengembangkan minat dan bakat 

dalam membentuk kepribadian 

4. Menciptakan lingkungan sekolah yang serasi, indah, dan kondusif 

5. Menyelenggarakan proses pembelajaran dan pendidikan yang menghasilkan 

generasi yang berprestasi dan unggul  
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Susunan organisasi  

Sesuai dengan hasil rapat dewan guru, tenaga administratif dan pegawai telah di 

putuskan tentang struktur organisasi dan pembagian tugas, jabatan dan pegawai 

SMPN 1 Bengkunat, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat.
63

 

Adapun hasil keputusan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah                                             :Agus Rahmad Waluyo, S.Pd 

2. Pengelola dan Pembina ekstrakulikuler : 

a) Pembina UKS : Meliyanti, S.Pd 

b) Pembina Pramuka:Rudianto, S.Pd 

c) Pembina BP/BK:Agus Dwi Purnomo, S.Pd 

3. Wali Kelas 

a. Wali Kelas VII A:Hambali, S.Pd 

b. Wali Kelas VII B:Muhasim, S.Pd 

c. Wali Kelas VII C: Harjiyah, S.Pd 

d. Wali Kelas VII D: Suardi Aziz, S.Pd 

e. Wali Kelas VIII A: Rudianto, S.Pd 

f. Wali Kelas VIII B: Masrifah, S.Pd 

g. Wali Kelas VIII C: Reni Noviyanti, S.Pd 

h. Wali Kelas IX A: Supiatun, S.Pd 

i. Wali Kelas IX B: Fatiyanti, S.Pd 
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j. Wali Kelas IX C:Fajar Apriantini, S.Pd 

 

4. Ketatausahaan 

a. TU :Kifrulloh, S.Pd 

b. Bendahara: Elya Yuspita, S.Pd 

c. Penjaga Sekolah : Heriansyah, S.Pd 

 

3.  Jumlah Guru dan Karyawan 

Jumlah guru SMPN 1 Bengkunat Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir 

Barat sebanyak 29 0rang. 

Untuk lebih jelasnya mengenai guru dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel.3 

Keadaan Guru SMPN 1 Bengkunat Kecamatan Bengkunat Kabupaten 

Pesisir BaratTahun Pelajaran 2016/2017 

Nama Jabatan Pendidikan terakhir 

Agus Rachmad Waluyo, 

S.Pd 

Kepala sekolah Sarjana pendidikan 

Ali joni, S.Pd Wakil kepala sekolah Sarjana pendidikan 

Azwari, S.Pd Guru Sarjana pendidikan 

Eka reni apriyanti, S.Pd Guru Sarjana pendidikan 

Elyanti, S.Pd Guru Sarjana pendidikan 

Fajar aprianti, S.Pd Guru Sarjana pendidikan 

Ridho sanjaya, S.Pd Guru  Sarjana pendidikan 

Hambali, S.Pd Guru  Sarjana pendidikan 

Harjiyah, S.Pd Guru  Sarjana pendidikan 

Masrifah, S.Pd Guru  Sarjana pendidikan 

Muhasim, S.Pd Guru  Sarjana pendidikan 

Reni noviyanti, S.Pd Guru  Sarjana pendidikan 

Rina ariyanti, S. Pd Guru  Sarjana pendidikan 

Rudianto, S.Pd Guru  Sarjana pendidikan 

Suardi aziz, S.Pd Guru  Sarjana pendidikan 

Supiatun, S.Pd Guru  Sarjana pendidikan 

Susi susanti, S.Pd Guru  Sarjana pendidikan 
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Yusra anisa, S.Pd Guru  Sarjana pendidikan 

Devi anggraeni, S.Pd Guru  Sarjana pendidikan 

Helmina, S.Pd Guru  Sarjana pendidikan 

Sastra jaya, S.Pd Guru Sarjana pendidikan 

Desmawati, S.Pd Guru  Sarjana pendidikan 

Cory frisca, S. Pd Guru  Sarjana pendidikan 

Fatniyati, S.Pd Guru  Sarjana pendidikan 

Mujiyono, S.Pd Guru  Sarjana pendidikan 

Sri darmayanti, S.Pd.I Guru  Sarjana pendidikan 

Agus dwi purnomo, S.Pd Guru  Sarjana pendidikan 

Yuli irawan, S.Pd Guru  Sarjana pendidikan 

Heriansyah, S.Pd Guru  Sarjana pendidikan 

 

        4.Keadaan Siswa 

Jumlah seluruh siswa SMPN 1 Bengkunat Kecamatan Bengkunat Kabupaten 

Pesisir Barat pada tahun ajaran 2016/2017 dari Kelas VII sampai kelas IX 

sebanyak 382 orang. 

 Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4 

No Kelas Jenis kelamin Jumlah  

Laki- laki Perempuan  

1 VII A 14 25 39 

2 VII B 16 25 41 

3 VII C 18 23 41 

4  VII D 16 16 32 

5                VIII A   14 17 31 

6                VIII B 16 18 34 

7                VIII C 15 16 31 

8 IX A  17 21 38 

9 IX B 18 22 40 

10 IX C 21 18 39 

Jumlah  165 217 382 

SUMBER:Dokumentasi SMPN 1 Bengkunat Kecamatan Bengkunat Kabupaten 

Pesisir BaratTahun ajaran 2016/2017 

  5. Keadaan Sarana dan Prasarana  
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       Keadaan sarana dan prasarana yang ada di SMPN 1 Bengkunat 

Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat secara jelas 

dalam tabel berikut : 

Tabel 5 

Jenis sarana dan prasarana SMPN 1 Bengkunat Kecamatan Bengkunat 

Kabupaten Pesisir Barat 

No Nama Jumlah 

1 Ruang dan Guru 1 Ruangan 

2 Ruang Kepala Sekolah 1 Ruangan 

3 Perumahan Dinas 8 Rumah 

4 Ruang Perpustakaan 1 Ruangan 

5 Mushola  1 Mushola 

6 Komputer  13 Unit 

7 Laboratorium IPA 1 Ruangan 

8 Laboratorium Komputer 1 Ruangan 

9 Kamar Mandi 4 Kamar Mandi 

10 Ruang Belajar 10 Ruangan 

11 Lapangan Olahraga 3 Lapangan 

12 Ruang UKS 1 Ruangan 

Sumber: Dokumentasi SMPN 1 Bengkunat Kecamatan Bengkunat Kabupaten     

Pesisir Barat Tahun Ajaran 2016/2017 
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B. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam pembentukan kepribadian 

siswa di SMP Negeri 1 Bengkunat Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir 

Barat 

Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam pembentukan kepribadian 

siswa SMP Negeri 1 Bengkunat Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat ini 

secara jelas dilaksanakan oleh Guru Pendidikan Agama Islam dalam usaha mendidik 

dan mengembangkan potensi anak didik guna menguasai ilmu Agama Islam serta 

membentuk kepribadian yang beriman dan berprilaku dengan nilai-nilai Islam. 

Guru Pendidikan Agama Islam  di SMP Negeri 1 Bengkunat Kecamatan 

Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat harus melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan baik yang salah satunya adalah melakukan pembentukan 

kepribadian siswa dalam pembentukan kepribadian siswa Guru Pendidikan Agama 

Islam yang diharapkan adalah menanamkan nilai-nilai agama, memberikan contoh 

yang baik, mengadakan kegiatan beragama, menegur yang bertingkah buruk, dengan 

berbagai perannya tersebut , diharapkan dapat terbinanya kepribadian muslim pada 

diri siswa SMP Negeri 1 Bengkunat Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir 

Barat.
64

 

Persoalan kepribadian merupakan hal penting bagi setiap orang, karena 

berhubungan dengan perilaku seorang dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dan 
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pembiasaan ini akan membina sikap dan pribadi seseorang untuk senantiasa 

menjalankan ajaran agama dan berprilaku baik dalam kehidupan sehari-harinya. 

Pemahaman tentang nilai-nilai agama didukung dengan pembiasaan dan 

pencerminan yang baik dalam kehidupan tidak akan memberikan pengaruh banyak 

terhadap pembentukan kepribadian seseorang, Oleh karena itu dalam membina 

prilaku seseorang disamping memerlukan pemahaman teoritis juga lebih penting lagi 

adalah latihan-latihan dan pencerminan nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari 

kepribadian seseorang. 

Pemahaman akan teori dan pelaksanaan pengajaran nilai-nilai kepribadian 

juga telah menjadi program pembelajaran di SMP Negeri 1 Bengkunat Kecamatan 

Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat, Hal ini dapat dilihat dari pembelajaran dan 

praktik pengamalan keagamaan yang dilakukan seperti: 

a. Lewat Perkataan 

Siswa dapat dibiasakan untuk mengucapkan salam saat bertemu atau berpisah, 

dan berkata yang baik dan sopan kepada orang tua, guru, teman, orang lain. 

b. Lewat Sentuhan 

Guru menunjukkan pendekatan empati terhadap siswa dan rasa sayang 

terhadap sesama, termasuk juga menunjukkan rasa hormat kepada guru 

c. Lewat Sikap 
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Siswa dibiasakan untuk bersalaman dengan guru dengan mencium 

tangannya.
65

 

Menurut Ridho guru agama memiliki tanggung jawab yang sangat besar 

dalam membina kepribadian para siswa disekolah.Jabatan dan profesi seorang guru 

agama merupakan amanat yang harus dijalankan secara baik dan benar menurut 

ajaran Islam. Karena agama menjadi contoh, mulai dari tutur kata, tingkah laku dan 

perbuatan, penampilan(performance) hingga kepada gerak dan kebiasaannya harus 

menunjukkan ketauladanan yang simpati, karena akan ditiru dan dicontoh oleh siswa. 

Lebih lanjut Ridho menjelaskan bahwa guru pai di SMPN 1 Bengkunat mempunyai 

tugas yang tidak ringan disekolah, karena disamping memberikan pengajaran tentang 

kepribadian dan akhlak, Dari pembentukan pribadi peserta didik, guru pendidikan 

agama Islam juga bertanggung jawab menjaga dan memperbaiki tingkah laku para 

siswa kearah pribadi yang baik dengan berbagai latar belakang dan keadaan siswa 

yang berbeda-beda.
66

 

Siswa di SMPN 1 Bengkunat datang dari berbagai latar belakang keluarga, 

ekonomi, pendidikan dan pengalaman keagamaan, masing-masing membawa sifat 

(baik atau buruk) dari bakat yang diperolehnya dan keluarga atau lingkungannya. 

Disinilah peranan guru pai menjadi penting, karena dituntut untuk bisa membentuk 

pribadi mereka menjadi pribadi muslim yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul 
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karimah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain peranan selaku guru 

pendidikan agama Islamakan menentukan baik tidaknya kepribadian seorang siswa, 

dan bertanggung jawab dalam pembentukan kepribadian siswa. 

Menurut Ali Joni ( Wakil Kepala Sekolah ) dan Ridho (Guru Pendidikan 

Agama Islam), Peranan dan upaya yang telah dilakukan guru pendidikan agama Islam 

SMPN 1 Bengkunat terutama dan membentuk kepribadian siswa adalah sebagai 

berikut: 

1. Memberikan bimbingan keagamaan seperti shalat,puasa, zakat, dan membaca 

al-qur‟an, doa-doa atau praktek ibadah dalam berbagai pertemuan didalam 

maupun diluar kelas 

2. Memberikan tauladan dan contoh yang baik dalam berbagai sikap, prilaku dan 

tutur kata terutama disekolah 

3. Mendisiplinkan siswa untuk senantiasa melaksanakan shalat secara berjamaah 

dilingkungan sekolah pada saat shallat dzuhur. 

4. Memberikan dorongan pada siswa untuk aktip mengikuti kegiatan-kegiatan 

keagamaan seperti pengajian 

5. Membiasakan mengucapkan salam saat keluar masuk kelas atau saat bertemu 

atau berpisah dengan guru atau teman 

6. Guru memperagakan cara berbicara yang baik dari prilaku yang sopan, seperti 

cara berjalan dihadapan orang tua, guru. 
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7. Mendorong siswa untuk selalu hormat dan patuh kepada orang tua, hormat 

dan mengahargai para guru maupun orang tua lainnya 

8. Memberikan nasehat, anjuran, teguran, dan sanksi bagi siswa yang kedapatan 

melanggar tata tertib sekolah atau hukuman yang lebih berat. 

9. Memeberikan pengawasan secara intensif terhadap aktivitas para siswa di 

sekolah tersebut terutama dalam kehidupan sehari-harinya.
67

 

 

Berdasarkan observasi penulis, pelaksanaan pembentukan kepribadian siswa 

oleh Guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Bengkunat dilaksanakan dengan: 

1. Memberikan nasehat kepada siswa pada saat mata pelajaran atau disela-sela 

mengajar 

2. Setiap pelajaran dimulai guru mengingatkan bagaimana cara bersikap yang 

baik  

3. Selalu mengawasi siswa yang memiliki pribadi yang kurang baik, dengan 

memberikan sanksi jika masih melakukan hal-hal yang bertentangan 

4. Menegur kepada peserta didik
68

 

Berdasarkan interview penulis dengan Guru Pendidikan Agama 

Islam,pembentukan kepribadian siswa SMPN 1 Bengkunat dilakukan dengan: 
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1. Membimbing siswa dalam menerapkan kepribadian yang baik, dengan 

memberikan bimbingan-bimbingan 

2. Memberikan contoh dan perilaku yang baik, dengan selalu memantau siswa 

disekolah  

3. Mengevaluasi kembali kepada mereka yang masih melakukan pelanggaran-

pelanggaran untuk dibina dan ditangani secara serius, melalui hukuman sanksi 

yang mendidik 

4. Bagi peserta didik yang memiliki kepribadian yang baik, guru berusaha 

memberikan wejangan agar mereka tidak meniru kepada siswa yang memiliki 

kepribaadian buruk 

5. Bagi siswa yang tidak bisa dibina, guru berkonsultasi dengan pihak sekolah 

dan orang tua untuk sama-sama membentuk kepribadian siswa.
69
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Data 

Bab ini berisikan pengolahan dan analisis data yang diperoleh dari penelitian 

lapangan.Adapun alat pengumpul data yang penulis gunakan yaitu observasi, 

interview, dan dokumentasi.Objek penelitian yang dilaksanakan yaitu di SMPN 1 

Bengkunat Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat. 

Dalam penganalisisan data, penulis menggunakan metode deskriptip yang 

berarti bahwa metode pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil observasi, interview 

(wawancara), dan dokumentasi tentang mengapa peranan guru pendidikan agama 

Islam belum berhasil dalam membentuk kepribadian siswa kelas VII di SMPN 1 

Bengkunat Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat Tahun ajaran 2016/2017 

dengan memperoleh langsung dari pihak dalam penelitian ini. 

Setelah data diperoleh maka dilanjutkan dengan analisis data yang ditempuh 

dengan analisa secara indukif, yaitu penganalisaan yang bertitik tolak dari fakta-fakta 

yang bersifat khusus kemudian di simpulkan secara umum. Adapun hal-hal yang 

penulis analisa disini adalah tentang faktor yang menyebabkan peranan guru 

Pendidikan Agama Islam belum berhasil dalam membentuk kepribadian siswa kelas 

VII di SMPN 1 Bengkunat Kecamatan Bengkunat  Kabupaten Pesisir Barat 
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B. Data Observasi atau wawancara 

Berdasarkan analisis melalui penelitian yang penulis laksanakan pada tanggal 

12 september hingga 12 oktober. Di tinjau dari  observasi, wawancara dan 

dokumentasi diperoleh data tentang peranan  guru Pendidikan Agama Islam dalam 

pembentukan kepribadian siswa belum berhasil dalam membentuk kepribadian siswa 

kelas VII di SMPN 1 Bengkunat Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat. 

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan, 

diketahui bahwa peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam pembentukan 

kepribadian siswa di SMPN 1 Bengkunat, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir 

Barat, sebagai berikut : 

a) Memberikan Penerangandan Pemahaman 

Berdasarkan observasi yang penulis laksanakan terhadap proses belajar mengajar 

Guru Pendidikan Agama Islam selalu memberikan penerangan kepada siswa 

mengenai macam-macam kepribadian yang baik, seperti selalu berbakti kepada 

kedua orang tua, menghormati guru, mencintai kawan, dan bermacam-macam 

kepribadian yang buruk seperti, mencuri, berbohong, memfitnah, sombong, kikir, 

durhaka kepada kedua orang tua, tidak hormat kepada guru dan lain-lain, serta 

menjelaskan mengenai manfaat berkepribadian yang baik dan kerugian jika 

berkepribadian buruk.
70
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Hal ini juga di perkuat dari hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama 

Islam yaitu bapak  Ridho : 

“ Dalam proses belajar mengajar Pendidikan Agama Islam saya selalu 

menyempatkan untuk memberikan penerangan-penerangan kepada peserta didik 

khususnya tentang kepribadian yang baik, karena menurut saya  hal yang paling 

penting dalam hidup beragama Islam itu memiliki kepribadian yang baik, maka 

akan selamat dunia dan akhirat”.
71

 

b) Memberikan Bimbingan dan Pembinaan 

Berdasarkan hasil observasi  yang penulis lakukan diperoleh data bahwa guru 

Pendidikan Agama Islam selalu memberikan bimbingan dan pembinaan  terhadap 

siswa, seperti membaca do‟a setiap memulai pelajaran, shalat dzuhur berjama‟ah, 

dan lain-lain. 

Hal ini juga di perkuat dari hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama 

Islam Bapak Ridho : “ Dalam proses belajar mengajar dan diluar proses belajar 

mengajar saya selalu memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap siswa 

membaca do‟a sebelum memulai pelajaran dan  shalat berjama‟ah sehingga 

mereka bisa menjadi pribadi yang baik dalam kehidupan sehari-harinya baik di 

lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
72
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c) Memberikan contoh suri tauladan yang baik 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan diperoleh data bahwa Guru 

Pendidikan Agama Islam selalu memberikan suri tauladan yang baik seperti tidak 

menjelek-jelekan orang lain, menghormati orang lain, membantu orang yang 

membutuhkan pertolongan, berpakaian yang sopan, tidak berbohong,  dan lain-

lain.
73

 

d) Pembiasaan 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di peroleh bahwa Guru 

Pendidikan Agama Islam selalu memerintahkan  siswa agar bersalaman apabila 

.bertemu guru maupun bertemu sesame siswa, membiasakan dalam keadaan suci, 

terbiasa makan dengan tangan kanan dan lain-lain.
74

 

Menurut Guru Pendidikan Agama Islam, bapak Ridho, dalam wawancara 

menyatakan : “meskipun kami telah berusaha melakukan yang terbaik untuk 

membentuk kpribadian siswa yang baik, kami menyadari belum dapat berhasil 

dengan sempurna, hal ini terjadi selain di sebabkan faktor dari siswa itu sendiri 

(internal) juga di sebabkan juga oleh beberapa paktor dari luar (eksternal) “.
75

 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dan di perkuat dengan hasil 

wawancara penulis juga dapat mengetahui tentang peranan guru pendidikan 
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agama Islam dalam pembentukan kepribadian siswa kelas VII di SMPN 1 

Bengkunat, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, sebagai berikut: 

Faktor internal : 

1) Control diri yang lemah 

Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat di 

terima dengan yang tidak dapat di terima akan terseret pada prilaku “ nakal”. 

Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku 

tersebut, namun tidak bisa mengebangkan kontrol diri untuk bertingkah laku 

sesuai dengan pengetahuan nya. 

Faktor ini merupakan salah satu penyebab kelas VII melakukan pelanggaran di 

sekolah yang termasuk dalam kepribadian yang tidak baik di SMPN 1 Bengkunat 

Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat
76

. 

 

Faktor eksternal ; 

1) Keluarga 

Kedua orang tua itu merupakan contoh bagi anak-anak nya. Oleh karna itu 

baik dan buruk nya seorang anak tergantung pada pendidikan kedua orang 

tua, anak di ibaratkan seperti kertas yang masih bersih, kalau di hitamkan  

ia akan menjadi hitam, kalau di putihkan ia akan menjadi putih. 
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Tabel 6 

Data Keadaan Orang Tua Pemicu Perilaku Negatif Anak 

No Nama Orangtua 

Cerai 

Terlalu 

dimanja 

Tidak 

Mengaji 

1 Wahyu Purnoma   --- --- 

2 Teguh andriali ---   --- 

3 Rekiyansyah --- ---   

4 Paisal jaya --- ---   

Jumlah 1 1 2 

 

Perceraian orang tua, terlalu di manja, dan tidak di ajarkan mengaji merupan 

pemicu perilaku negatip pada remaja, sehingga buruk nya keperibadian 

seorang anak.Hal ini terjadi pada sebagian siswa yang melakukan pelanggaran 

di sekolah, sebagai mana yang telah di sajikan di atas.
77

 

2) Sekolah 

Sekolah adalah faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi 

keperibadian siswa setelah kedua orang tua karna sekolah merupakan tempat 

untuk mendidik dan menbentuk kepribadian para siswa nya. 

Jika kita membhasa tentang kedudukan sekolah di masyarakat maka sekolah 

berperan sebagai berikut : 

1. Guru merupakan wakil wali murid di dalam mendidik anaknya. Dari 

keterangan tersebut jelas bahwa sekolah tidak dapat menjalankan 

peranannya kalau tidak ada kerjasama antar pihak sekolah dan wali murid. 
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2. Sekolah merupakan wahana untuk membentuk kepribadian, fitrah intelek, 

dan disini pula cita-citanya dikembangkan dan diarahkan seoptimal 

mungkin. 

Oleh karena itu guru tidak hanya mencerdaskan para siswanya tetapi 

bagaimana ia membentuk kepribadian siswanya. 

3) Lingkungan 

Dalam observasi penulis juga melihat pergaulan siswa dengan teman di luar 

sekolah atau lingkungannya. Pada saat jam istirahat atau pulang sekolah 

sebagian siswa langsung berkumpul dengan anak-anak diluar teman 

sekolahnya. Hal ini terkadang karena para orang tua kurang mengontrol anak-

anak di luar anaknya bergaul dengan teman main yang kurang baik, seperti 

merokok, nongkrong di jalan tanpa mengenal batas waktu, sehingga 

merekapun terbawa dengan gaya hidup yang mungkin seharunya tidak mereka 

lakukan. Hal ini sangat sulit di tangani oleh guru pendidikan agama Islam, 

yang salah satu sebabnya yaitu guru tidak dapat mendampingi siswa selama 

24 jam penuh, hal ini di butuhkan kerjasama yang baik antara guru pendidikan 

agama Islam dengan para orang tua siswa.
78

 

Data yang diolah dan dianalisa dalam Bab IV ini adalah data primer 

yang diperoleh melalui jawaban angket yang disebarkan kepada siswa untuk 

mengetahui tingkat penghayatan dan pengamalan siswa terhadap ajaran 
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Observasi, tanggal 17-19 september 2016  
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agama Islam yang dipelajarinya di sekolah di bawah bimbingan dan 

pengarahan guru bidang studi Pendidikan Agama Islam. 

Setelah kuesioner dibagikan kepada siswa kemudian dikumpulkan kembali, 

maka selanjutnya penulis mengadakan checking pada setiap item jawaban yang 

ternyata semua pertanyaan telah terjawab sesuai dengan petunjuk yang diberikan 

kepada mereka. 

Setelah diperiksa, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kelompok masing-

masing jawaban yang diberikan siswa, kemudian dihitung dan dicari persentasenya 

yaitu dengan memakai cara perhitungan persentase sebagai berikut: 

Jumlah Jawaban     x     100 = …………….% 

Jumlah sampel 

Hasil penghitungan tersebut dicari dan masing-masing item pertanyaan dan 

semua unsure jawaban yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu jawaban a, jawaban 

b, dan jawaban c, yang kesemuanya itu juga akan dicari persentasenya. 

Penghitungan persentase jawaban tersebut kemudian dimasukan kedalam 

tabel sebagai berikut: 
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Tabel 7 

Hasil Jawaban Kuesioner Pada Siswa SMPN 1 Bengkunat Kecamatan 

Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat 

No 

Item 

Jumlah 

Sampel 

JAWABAN  

A % B % C % 

1. 55 7 12.73 12 21.82 36 65.45 100 

2. 55 6 10.91 19 34.55 30 54.54 100 

3. 55 19 34.55 30 54.54 6 10.91 100 

4. 55 20 36.36 28 50.91 7 12.73 100 

5. 55 16 29.10 11 20 28 50.91 100 

6. 55 19 34.55 28 50.91 8 14.54 100 

7. 55 13 23.64 30 20 12 21.82 100 

8. 55 17 30.91 20 50.91 18 32.73 100 

9. 55 8 14.54 19 54.54 28 50.91 100 

10. 55 15 27.27 15 36.36 25 45.46 100 

11. 55 15 27.27 19 34.55 21 38.18 100 

12. 55 40 72.73 10 18.18 5 9.09 100 

13. 55 11 20 12 21.82 32 58.18 100 

14. 55 10 18.18 15 27.27 30 54.55 100 

15. 55 5 9.09 10 18.18 40 72.72 100 
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Hasil persenlase yang ada pada tabulasi diatas. didapat dari penyebaran angket 

yang berjumlah 55 exemplar dengan menggunakan metode kuesioner. 

Berdasarkan hasil kuesioner ini, maka selanjutnya diinterpretasikan sebagai 

berikut: 

Item I :  Apakah adik membaca Al - Qur'an di rumah? 

  a.   Sering. 

  b.   Kadang - kadang. 

  c.   Tidak pernah.  

Hasil jawaban :  Dari 55 siswa yang menjawab a = 7 orang (12.73). b =12 

  orang (21.82) dan c - 36 orang (65.45 %) 

Interpretasi :  Diantara siswa, sebagian kecil menyatakan bahwa mereka 

sering membaca Al Quran, sebagian lainnya menyatakan tidak 

pernah. 

Kesimpulan :  Dengan demikian, membaca Al Quran yang merupakan salah 

satu bagian yang paling utama dalam pendidikan Agama Islam 

bagi para siswa belum diterapkan secara maksimal di rumah 

mereka. Hal ini dapat dikarenakan para pengajar belum 

berhasil menunjukkan betapa pentingnya membaca Al-Quran 

dalam kehidupan sehari-hari para siswa. 

Item 2 : Apakah di dalam kelas adik pernah kehilanyan alal-alat 

sekolah ? 
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  a. Sering 

  b. Kadang-kadang  

  c. Tidak pernah 

Hasil jawaban :  Dari 55 siswa yang menjawab a = 6 orang (10,91 ), b = 19 

orang (34,55 ), dan c = 30 orang (54,55 ) 

Interprestasi :  Diantara siswa, sedikit sekali yang menjawab bahwa mereka 

pernah kehilangan alat-alat sekolah di kelas. Sebagian 

menyalakan tidak pernah dan sebagian besar menyatakan tidak 

pernah dan sebagian besar menyatakan kadang-kadang. 

Kesimpulan : Dengan demikian, akhlak para siswa belum terbina seluruhnya 

karena pencurian terjadi di antara mereka. walaupun tidak 

sering. Padahal dalam Agama Islam, mencuri adalah perbuatan 

yang sangat tercela. Dengan kata lain bahwa Pendidikan 

Agama Islam khususnya mengenai berbualan-perbuatan tercela 

belum menjangkau seluruh siswa. 

Item 3 : Jika Adik menemukan barang yang bukan milik adik apakah 

diserahkan kepada guru? 

  a.   Sering. 

  b.   Kadang - kadang. 

  c.   Tidak pernah. 

Hasil jawaban : Dari 55 siswa yang menjawab a = 19 orang (34.55 ). b = 30 

orang (54,54 ), dan c = 6 orang (10,91 ) 
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Interprestasi : Di antara seluruh siswa, tidak sampai setengah dari seluruh 

siswa yang jika menemukan barang yang bukan miliknya 

diserahkan kepada guru. Sebagian lagi tidak menyerahkan 

kepada guru, tetapi mungkin langsung diserahkan kepada 

orangnya atau malah tidak dikembalikan sama sekali. 

Kesimpulan : Dengan demikian, tidak seluruh siswa telah mempunyai niat 

yang baik. Padahal dalam ajaran Agama Islam, dikatakan 

bahwa segala sesuatu berawal dari niat. Peran pengajar dalam 

mendidik para siswa untuk mempunyai niat yang baik sebelum 

melakukan segala sesuatu sesuai ajaran Agama Islam, harus 

lebih ditingkatkan lagi. 

Item 4 : Apakah adik ikut berpuasa di bulan puasa: 

  a. Sering. 

  b. Kadang - kadang. 

  c. Tidak pernah. 

Hasil jawaban : Dari 55 siswa yang menjawab a = 20 orang (36,36 ), b = 28 

orang (50,91 ), dan c = 7 orang (12,73 ) 

Interprestasi : Di antara seluruh siswa, sebagian menyatakan bahwa mereka 

berpuasa di bulan Ramadhan, sebagian besar menyatakan 

kadang-kadang, dan hanya sedikit yang menyatakan tidak 

pernah. 

Kesimpulan : Berarti para siswa sudah menjalankan ibadah dengan baik Hal 

ini menunjukkan pula bahwa mereka telah memiliki akhlak 
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yang baik. Namun, peran para pengajar dalam pendidik para 

siswa mengenai arti penting berpuasa masih perlu 

dimaksimalkan lagi mengingat masih ada siswa yang 

menyatakan tidak pernah menjalankan ibadah puasa di bulan 

Ramadhan. 

Item 5 : Kalau teman adik mengajak membolos, pernahkah adik 

mengikutinya: 

  a. Sering. 

  b. Kadang - kadang. 

  c. Tidak pernah. 

Hasil jawaban :  Dari 55 siswa yang menjawab a = 16 orang (29.10 ), b = 11 

orang (20 ), dan c = 28 orang (50.91 ) 

Interprestasi : Di antara seluruh siswa, sebagian besar menyatakan pernah 

mengikuti ajakan temannya untuk membolos, sebagian kecil 

menyatakan kadang-kadang mengikuti dan sering mengikuti. 

Kesimpulan : Dengan demikian, sebagian besar siswa sudah mempunyai 

akhlak yang baik, mereka sudah mengetahui arti pentingnya 

menuntut ilmu di sekolah dan membolos adalah suatu 

perbuatan yang tercela. 

Item 6 : Apakah adik .selalu mengucapkan salam jika dengan guru'.' 

  a. Sering. 

  b. Kadang - kadang.   
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  c. Tidak pernah 

Hasil jawaban : Dari 55 siswa yang menjawab a = 13 orang (23,64 ), b = 30 

orang (54,54 ), dan c = 12 orang (21,82 ) 

Interprestasi : Di antara seluruh siswa, hanya sebagian kecil menyatakan 

sering memberi salam jika bertemu dengan guru. Sebagian 

besar menjawab kadang-kadang dan tidak pernah. 

Kesimpulan : Dengan demikian, para siswa belum memahami esensi dari 

memberi salam. Para pengajar harus lebih memberikan 

pengerlian kepada guru itu bukan hanya sebagai suatu 

penghormatan, tapi juga dapat mempererat tali silahturahmi. 

Selain itu. mengucapkan salam sangat dianjurkan dalam ajaran 

Islam. 

Item 8 : Apakah adik pernah memberi shadaqah kepada teman,tetangga 

atau orang lain? 

  a. Sering. 

  b. Kadang - kadang. 

  c. Tidak pernah. 

Hasil jawaban : Dari 55 siswa yang menjawab a = 17 orang (30.91). h ^ 20 

orang (36.36), dan c =- 18 orang (32.73). 

Interpretasi : Diantara seluruh siswa, sebagian menjawab sering. kadang - 

kadang dan tidak pernah memberikan shadaqah. 
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Kesimpulan : Dengan demikian, masih perlu dilatih untuk membiasakan diri 

dalam memberikan shadaqah, karena dengan gemar shadaqah 

maka melatih hati seseorang untuk berbuat baik kepada 

sesamanya. Hal ini sekaligus membentuk akhlak siswa yang 

terpuji sesuai ajaran Islam. 

Item 9 : Pada waktujam shalat, apakah adik segera melaksanakannya? 

  a. Sering. 

  b. Kadang - kadang. 

  c. Tidak pernah. 

Hasil jawaban : dari 55 siswa yang menjawab a = 8 orang (14.54), b = 19 orang 

(34.55), dan c = 28 orang (50.91). 

Interpretasi : Diantara siswa, hanya sebagian kecil yang menyatakan segera 

melaksanakan sholat ketika waktunya tiba, sebagian 

menyatakan kadang - kadang saja, dan sebagian besar 

menyatakan tidak pernah. 

Kesimpulan : Dengan demikian, para siswa masih kurang baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa penghormalan siswa terhadap gurunya 

masih kurang dan perlu pembinaan akhlak yang lebih baik lagi. 

Item 1 :  Apakah adik pernah pergi ke masjid untuk melaksanakan 

sholat berjama'ah? 

  a.   Sering.  

  b.  Kadang - kadang. 
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  c.   Tidak pernah. 

Hasil jawaban : Dari 55 siswa, yang menjawab a = 15 orang (27.27), b = 19 

orang (34.55), dan c = 21 orang (38.18). 

Interpretasi : Diantara seluruh siswa, sebagian besar menyatakan tidak 

pernah pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjama'ah, 

sebagian menyatakan kadang - kadang, dan sebagian lagi 

menyatakan sering. 

Kesimpulan : Dengan demikian, mayoritas siswa masih memerlukan 

pendidikan tambahan mengenai pentingnya sholat berjama'ah 

ke masjid. Atau secara acontario dapat disimpulkan bahwa 

hanya sebagian kecil saja yang sudah mengetahui keutamaan 

dari shalat beriamaah di masjid. 

Item 12 :  Jika guru memherikan nasihal apakah adik mendengarkannya? 

  a. Sering. 

  b. Kadang - kadang. 

  c. Tidak pernah. 

Hasil jawaban : Dari 55 siswa yang menjawab a = 40 orang (72.72), b = 10 

orang (18.18), dan c = 5 orang (9.09 ) 

Interprestasi : Di antara seluruh siswa, hanya sedikit sekali yang menyatakan 

tidak pernah dan kadang - kadang mendengarkan gurunya 

ketika memberikan nasihat yang diberikan oleh guru. 
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Item 13 : Jika adik melihat teman adik bertengkar apakah adik 

melerainya? 

  a. Sering. 

  b. Kadang - kadang. 

  c. Tidak pernah. 

Hasil jawaban : Dari 55 siswa yang menjawab a = 11 orang (20), b = 12 orang 

(21.82), dan c = 32 orang (58.18). 

Interpretasi : Diantara seluruh siswa sebagian besar menyatakan membiarkan 

saja jika melihat teman mereka bertengkar. sebagian kecil 

menyatakan sering dan kadang – kadang melerai. 

Kesimpulan : Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih banyak 

siswa yang bersikap salah karena jika .melihat teman yang 

bertengkar seharusnya dipisahkan dan dinasihati, bukan 

dibiarkan saja. 

Item 14 : Apakah jika adik berbuat salah akan meminta maaf? 

  a.   Sering. 

  b.   Kadang - kadang. 

  c.   Tidak pernah. 

Hasil jawaban : Dari 55 siswa yang menjawab a = 10 orang (18.18), b = 15 

orang (27.27), dan c = 30 orang (54.55). 

Kesimpulan : Dengan demikian, masih banyak siswa yang salah dalam 

bersikap, yaitu tidak mau meminta maaf padahal sikap seperti 
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ini merupakan kesombongan yang tidak sesuai dengan ajaran 

Agama Islam, sehingga mereka harus diperingatkan dan 

diberikan nasihat mengenai pentingnya meminta maaf jika 

berbuat salah yaitu dalam rangka mempertahankan tali 

silaturahmi. 

Item 15 : Pada waktu adik mengalami kesusahan apakah adik pernah 

mengucapkan Innalillahiwa'inailahirojiun? 

a. Sering. 

b. Kadang - kadang. 

c. Tidak pernah 

Hasil jawaban : Dari 55 siswa yang menjawab a = 5 orang (9.09). b = 10 orang 

(18.18), dan c = 40 orang (72.73). 

Interprestasi : Di antara seluruh siswa, sebagian besar menyatakan tidak 

pernah mengucapkan Innalillahiwa'inailahirojiun ketika sedang 

mengalami kesusahan. Hal ini dapat dikarenakan mereka 

belum mengerti arti dan makna dari ucapan tersebut. 

Kesimpulan : Dengan demikian, para siswa masih harus diajarkan apa arti 

dan makna yang terkandung dalam ucapan tersebut, yang

 sebenamya inti dari ucapan tersebut adalah mengembalikan 

segala urusan kepada Allah SWT yang Maha kuasa. 

Bcrdasarkan analisis dari pcrmasalahan dari pcnelilian. maka: 
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a. Siswa lelah memiliki kelakuan yang baik sesuai dengan pendidikan agama 

Islam terlihat dari item - item sebagai berikut: 

1. Item 2 tentang kehilangan alat - alat sekolah. 

2. Item 4 tentang berpuasa di bulan Ramadhan. 

3. Item 5 tenlang mengikuti ajakan teman untuk membolos. 

4. Item 12 tentang sikap mendengarkan ketika guru memberikan nasihat. 

b. Sedangkan sikap yang kurang baik atau kurang menunjukkan akhlak yang 

baik sesuai Pendidikan Agama Islam terlihat dari item - item sebagai berikut: 

1. Item 1 tentang membaca Al - Qur'an di rumah. 

2. Item 3 tentang menyerahkan barang temuan kepada guru. 

3. Item 6 tentang mengucapkan salam jika bertemu guru. 

4. Item 8 tentang memberi shadaqah. 

5. Item 9 tenlang melaksanakan shalat di awal waktu. 

6. Item 10 tentang meminta izin keluar pada guru yang sedang mengajar. 

7. Item 11 tentang melaksanakan shalat berjama'ah di masjid. 

8. Item 13 tentang melerai teman yang bertengkar. 

9. Item 14 tentang meminta maaf jika berbuat salah. 

10. Item 15 tentang mengucapkan Innalillahiwa'inalillahirojiun ketika dalam 

kesusahan. 

Dengan demikian. Pendidikan agama Islam untuk siswa -siswa pada SMPN 1 

Bengkunat Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat belum berperan secara 

maksimal dalam membentuk akhlak siswa yang baik sesuai dengan ajaran agama 
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Islam yang belum tercermin dalam setiap sosok siswa dengan indikator yang terlihat 

pada data pelanggaran yang dilakukan siswa serta terlihat dari sebagian besar item 

yang diujikan kepada seluruh siswa menunjukan hasil yang negatif, dalam arti 

menunjukkan akhlak siswa yang kurang baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DANSARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelahpenulismenyajikanlaporanpenelitiandanmengadakan, 

penulisdapatmenyimpulkanbeberapahal, yaitu: 

1. Bentukpembentukankepribadian yang dilakukanoleh guru pendidikan agama 

Islam di SMP N 1 Bengkunat, KecamatanBengkunat, KabupatenPesisir Barat 

adalahmemberikanbimbingansertamengajarkan (suritauladan) yang baik. 

2. Faktor yang menyebabkanbelumberpengaruhnyaperanan guru pendidikan 

agama Islamdalampembentukankepribadian di SMP N 1 Bengkunat, 

KecamatanBengkunat, KabupatenPesisir Barat, disebabkanolehduafaktor , 

internal daneksternal. 

Faktor internal yaitukontroldiri yang lemah, 

danfaktoreksternalmeliputimasalahkeluarga, sekolah, danlingkungan. 
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B. Saran 

Dari hasil yang telah kami lakukan, kami sedikitmemberikan saran yang 

mudah-mudahandapatbermanfaatbagisetiapparapenelitipendidikan, yaitu: 

1. Pihaksekolahhendaknyamenambah Guru Pendidikan Agama Islam agar 

dapatmengontrolsemuasiswa yang di ajar 

olehnyasertamengadakankerjasamadengan orang 

tuasiswadalammengontrolaktivitasnya 

 

2. Seorang guru harusdapatmemberikanketeladanan yang baik. 

Remajaharusbisamendapatkansebanyakmungkinfigur orang-orang 

danperlunyabimbingankepribadiandisekolah, 

karenadisanalahtempatanaklebihbanyakmenghabiskanwaktunyaselaindirumah

wasa yang telahmelampauimasaremajanyadenganbaikjugamereka yang 

berhasilmemperbaikidirisetelahsebelumnyagagalpadatahapini.   

 

3. Untukparasiswa, masa SMP inimerupakanmasaremaja, 

makaharuspandaimemilihtemandanlingkungan yang 

baiksertamembentukkepribadian agar 

tidakmudahterpengaruhjikaternyatatemansebayaataukomunitas yang 

adatidaksesuaidenganharapan. 
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C. Penutup 

Pujisyukurkehadirat ALLAH SWT yang 

telahmemberikankesempatanpenulisuntukmenyelesaikannaskahpenelitianskripsiini.Pe

nelitimenyadari, tema yang diangkatmerupakantema yang 

luasdanbutuhwaktuberbulan-

bulanuntukmenyelesaikannya.Meskipundenganhasilpenelitian yang peneliti rasa 

jauhdari kata ideal, 

namuntidakmengurangisemangatuntukterusmemupukkeyakinandalamhatibahwapasti

penelitianiniadagunanya.Sehinggasemangatpuntetapberkobaruntukterusberpikirsupay

adapatmemberikansumbangsihberupapemikirantentangpembentukankepribadiansiswa 

agar sesuaidenganajaran agama Islam. 

Andai kata seluruhpohon yang ada di duniaini di 

jadikanpenadanlautansebagaitintanya, 

makatakcukupuntukmenulisluasnyailmupengetahuan ALLAH SWT olehkarenaitu, 

Karenapenelitianinibanyakkekurangannya, makapenelitimengharapkan saran 

dankritik yang konstruktifsupayahasil-

hasilpenelitianselanjutnyadapatbermanfaatbagimasyarakat, bangsadan Negara, 

khususnyabagipenulissendiri. Amin 
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Nama 

Siswa 

Instrumen Observasi Pembentukan Kepribadian Siswa 

Tidak mudah 

marah 

 

Bertanggung 

jawab  

 

Berkepribadian 

yang 

integral  

ikhlas Tidak mudah 

menyerah 

 

Menilai sesuatu  

dari sisi positif 

 

Tenang dalam  

menghadapi  

berbagai situasi 

 

1. AM        

2. SK         

3. M        

4. N        

5. DS        

6. R        

7. AI        

8. A        

9. Y        

10. Y        

11. AS        

12. SR        


