
ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM AKHLAK SISWA DI 

SMP TIARA BHAKTI BANDAR LAMPUNG 

 

Pendidikan Agama Islam adalah merupakan pembinaan iman dan amal 

seseorang supaya mampu memiliki sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan pribadi 

seseorang muslim dan yang selalu dengan ajaran islam serta mewujudkan kepada 

tercapanya kesejahteraan hidup, berdasarkan hukum-hukum islam menuju kepadda 

terbentuknya kepribadian muslim yang utama menurut ajaran-ajarna islam. 

Pendidikan agama islam adalah bimbingan jasmani dan rohani yang berdasarkan pada 

hukum islma menuju arah terbentuknya kepribadian yang utama menurut ukuran-

ukuran islam seperti halnya akhlak. Karena tujuan pendidikan agama islam adalah 

meningkatkan keimanan. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik 

tentang agam islam sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Allah SWT. Serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Rumusanmasalah dalam penelitian ini adalah faktor apa yang menyebabkan 

Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam Akhlak siswa di SMP Tiara Bhakti 

Bandar Lampungkuran gberrhasil? Addapun tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini addalah untuk mengetahui secara jelas tentang Implementasi 

Pendidikan Agama Islam dalam Akhlak siswa di SMP TIARA bhakti Bandar 

Lampung. Dan dan untuk mengetahui hubungan antara Pendidikan Agama Islam 

dalam Akhlak siswa di SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari metode pengumpulan 

data, adalah kuesioner, observasi, dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pada dasarnya indikator 

implementasi yang diajarkan oleh gurupada peserta didik di SMP Tiara Bhakti 

Bandar Lampungadalah sebagai berikut, memberikan informasi melalui penjelasan 

dalam proses belajar mengajar tentang akhlak yang buruk berikut akibatnya yang 

akan di timbulkan bagi kehidupan. Memberikan teladan yang baik karena melalui suri 

tauladan ini dapat memberikan pengaruh secara langsung dan tidak langsung dan 

membiasakan siswa untuk menerapkan akhlak yang baik pada diri peserta didik., 

pembiasaan ini dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam ketika memberikan 

pelajaran di kelas maupun diluar kelas. 

Tingkat keberhasilan Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam akhlak 

siswa di SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung, yakni belum mengiimplementasikan 

pendidikan agam islam secara baik hal ini terbukti dari bebrapa akhlak peserta didik 

yang belum mencerminkan sikap dn tingkah lakumereka sehari-hari disekolah seperti 

halnya. Berbicara kurang sopan berbuat tidak baik terhdap orang lain, ketika dikelas 

masih suka ribut atau mengganggu teman yang lain, dn masih banyak lagi yang 

lainya yang belum mematuhi peratudan disekolah, seperti halnya: masih ada yang 

datang terlambat kesekolah, berpakaian tidak rapi, membolos pada jam pelajaran. 
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MOTTO  

 

                                 

                    

 “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka 

yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikatmalaikat yang kasar, 

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan 

selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (At Tahrim : 6)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Pengertian Judul 

Judul merupakan gambaran atau cerminan dari pokok permasalahan yang 

akan dibahas. Untuk mendapatkan kesatuan dan menghindarkan kesalah 

pahaman dalam skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan terhadap isi dan 

tujuan terhadap isi dan tujuan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul 

skripsi ini.  

Judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Implementasi 

Pendidikan Agama Islam dalam Akhla Siswa di SMP Tiara Bhakti Bandar 

Lampung”. Dengan penjelasan seebagai berikut: 

1. Implementasi  

Implementasi adalah : pelaksanaan, penerapan.
1
 jadi dalam pengertian ini 

implementasi yang dimaksud adalah tentang Pendidikan Agama Islam 

dalam Akhlak siswa di SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung. 

2. Pendidikan Agama Islam  

Ahmad D Marimba sebagaimana dikutif oleh Samsul Nizar 

mengemukakan pendidikan Agama Islam adalah bimbingan atau 

pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadianya yang utama 

                                                           
1 Widodo, Kamus Ilmiah Populer Cet , Absolut, Yogyakarta, 2001, h.223 
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(insan kamil).
2
 Jadi yang dimaksud dengan Pendidikan Agama Islam 

adalah bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk memahami dan 

menguasai ajaran Agama Islam melalui kegiantan pembelajaran secara 

pomal disekolah. 

3. Akhlak  

Akhlak adalah sikaf yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia 

akan muncul secara spontan bilamana diperlukan, tanpa perlu pemikiran 

dan pertimbangan lebih dahulu serta tidak memerlukan dorongan dari 

luar.
3
 

Berdasarkan pada uraian penegasan judul tersebut diatas mengandung 

pengertian sutu pengertian suatu penelitian berusaha untuk mengungkap 

tentang pencapaian hasil yang maksimal dengan diterapkanya Pendidikan 

Agama Islam dalam Akhlak siswa SMP Tiata Bhakti Bandar Lampung. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Karena mengingat pentingnya masalah akhlak ini ditanamkan pada anak 

sejak kecil, maka sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus pula 

bertanggung jawab terhadap perrkembangan akhlak murid-muridnya. 

2. Aktivitas lembaga pendidikan sekolah, lantutan tingkat petama yang dasar 

menjadi pondasi utama dalam mengarahkan dan membimbingpeserta 

didik, kususnya mereka yang masuk masa pubertas pertama yang sangat 

                                                           
2 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Ciputat Pers, Jakarta, 2002, h.32  
3 Yunahar Ilyas, Lc, M.A, Kuliah Akhlak, LPII, Yogyakarta, 2006,  h.2 
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membutuhkan bimbinggan dan arahan nilai-nilai ajaran agama islam, 

terutama dalam maslah akhlak oleh karena itu dianggap relevan menelitit 

akhlak peserta didik di tingkat SLTP. 

3. Dengan membahas judul ini diharapkan dapat mengetahui tentang 

Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam Akhlak siswa itu sendiri 

yang sesuai dengan tuntunan tujuan pendidikan Agama Islam. 

4. Penulis merasa yakin dengan ridha Allah SWT, penulis dapat 

menyelesaikan penelitia tersebut dengan lancar. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan agama islam adalah aspek dari pada Pendidikan Nasional 

yang memiliki fungsi dan peranan penting dalam meningkatkan keaqwaan 

kepada Allah SWT, serta pembinaan budi pekerti yang tinggi, oleh karena itu 

pendidikan agama islam adalah usaha untuk membentuk siswa menjadi 

seorang muslim yang sejati dapat melaksanakan kewajiban secara benar. 

Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 17 yang berbunyi: 

ل ى َٰٱَٰأ قِنََِٰٰبٌُ ي َٰي  َٰ أ ََٰٰة َٰلص  َٰٱبََُِٰٰهر َٰو 
ع َٰل  يََِٰٰه ًَٰ َٰٱو ََُٰٰروفَِٰو  ل ى ََٰٰبِر َٰص َٰٱو ََُٰٰوٌك رَِٰل َٰٱَٰع  ا ََٰٰع  اب ك  ََٰٰه  ََٰٰإِى ََٰٰأ ص 

َٰلِك َٰذ  

ز ََِٰٰهي َٰ َُٰٱَٰمَِٰع   ٧١ََُٰٰهى َِٰل 
Artinya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang 

baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah 

terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk 

hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).
4
 

 

                                                           
4 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahanya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-

Quran, Jakarta, 1986, h.670  
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Berdasarkan firman Allah SWT, bahwa manusia harus mengarahkan 

padda anaknya untuk berrbakti kepada Allah dan menghindari perbuatan 

tercela.  

Pendidikan dilaksanakan untuk meningkatkan harkat dan martaban 

manusia baik melalui keluaraga, sekolah, maupun masyarakat. Sehubungan 

dengan ini pendidikan bertujuan untuk mencerdasan kehidupan bangsa yang 

beriman dan bertakwa serta berbudi pekerti yang luhur serta memiliki 

keterampilan sebagai bekal dalam menghidupkan kehidupan masa kini dan 

masa yang akan datang, hal ini dipertegas dalam tujuan Pendidikan Nasional, 

yaitu: 

Pendidikan Nasional berfungssi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agarmenjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 

SWT, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokrasi dan bertanggung jawab.
5
 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

meningkatkan ketaqwaan kepada tuhan yang maha Esa berarti meningkatkan 

pendidikan agama, keadaan orang yang bertaqwa adalah orang yang 

                                                           
5 Undang-undang Sisitem Pendidikan Nasional, UU RI Tahun 2003, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2003, h.2-3 
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mempunyai sikap batin kepada Allah dan selalu menjalankan Perinth tuhan 

dan menjauhi laranganya.  

Jadi dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi laranganya 

akan memperkuat kepribadian manusia itu sendiri, dengan dasar pendidikan 

agama islam dinerikan terhadap peserta didik daapat menjadi modal dalam 

membentuk akal merrekakhususnya di SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung. 

Oleh karena itu pendidikan agma islam merupakan salah satu pelajaran yang 

harus atau pokok disetiap sekolah, karena sekolah adalah lembaga pendidikan 

yang formal yang diberikan, terutama pendidikann yang berkenaan dengan 

keagamaan seperti pernyataan sebgai berikut: 

Pendidikam agama islam adalah segala usah yang berupa 

pembelajaran, bimbinggan dan asuhan terhadap anak agar kelak setelah 

selesai pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan 

ajaran agmanya serta pendidikanya sebagai way of life (jalan kehidupan) 

sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi maupun social masyarakat.
6
 

Berdasarkan pernyataan diatas mengambarkan pendidikan agama 

islam menanamkan aqidah anak-anak yang dapat membentuk anak menjadi 

baik , taat kepada Allah SWT, orang tua dan masyarakat, disamping anak 

didik mengimani, meyakini, kebenaran ajaran-ajran isla tersebut dan 

mengamalkanya. 

                                                           
6 Departemen Agama RI, Buku Pedoman Guru Agama SMP Pembinaan Kelembagaan 

Agama dan Proyek Pembinaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Umum,1984/1985, h.9 
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Dalam pendidikan Muri Yusuf membegi lingkungan tersebut sebagai 

berikut: 

Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pendidikan anak yang 

berpengaruh besar bagi perkembangan, pertumbuhan jasmani dan rohani, hal 

ini sudah dapat dimengerti dikarenakan akan dilahirkan kedunia dan selalu 

berhubungan dengan keluaraga terutama ibu dan bapak.keluarga tempat 

perrtama bagi anak untuk mengenal agama, cara beribadah, cara mengenal 

Tuhan, keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak untuk membentuk 

kepribadiannya apakah akan menjadi Nasrani, Yahudi, Majusi
7
. 

Disamping keluarga, sekolah turut berpengaruh terhadap pembinaan 

akhlak anak. Walaupun sekolah tempat kedua bagi pendidik anak akan tetapi 

tolak ukur dan utama dalam keberhasilan mendidik anak, ditempat inilah anak 

akan memperoleh pendidikan agama dan bergaul lebih luas, dan sebagai 

pendidknya adalah guru, berarti gurulah yang memegang peranan penting dan 

bertaggung jawab dalam mendidik anak. 

Pada hakekatnya orang tua dalam keluarga dan guru disekolah adalah 

penndidik yang memiliki tujuan yang sama, yakni membimbing anak menjadi 

orang dewasa yang berbahagia dalam hidupnya. 

Masyarakat sebagai lingkungan ketiga dalam pendidikan, pendidikan 

ini berangsung ketika anak-anak terlepas dalam asuhan keluarga dan pendidik 

                                                           
7 Muri Yusuf, pengantar ilmu pendidikan, Celia, Jakarta Indonesia, 1982, h.25 
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disekolah untuk lebih jelasnyya penulis mengemukakan pendapat Ahamd D 

Marimba tentang pendidikan lingkungan masyarakat sebagai berikut: 

“corak danragam pendidikan yang dialami oleh seseorang dalam 

masyarakat banyak sekali, meliputi segala bidang baik membentuk kebiasaan, 

membentuk pengetahuan, sikap, minat, maupun pembentukan kesulilaan dan 

keagamaan.
8
 

Zakia darajat perpendapat “Pendidikan Agama Islam adalah 

pendidikan iman dan sekaligus pendidikan amal bagi kehidupan anak didik.
9
 

Adapun ruang lingkup bahan pelajaran pendidikan agama islam mencakup 

materi keimanan, ibadah, A-Qur’an, akhlak, Muamalah, syariah, dan tarikh.
10

 

Sehubungan hal diatas, yang menjadi tujuan Pendidkan Agama Islam 

disekolah adalah sebagai berikut: menumbuhkan dan menerima keterampilan 

beragama dalam semua lapangan hidup dan kehidupan serta memahami dan 

menghayati semua ajaran agama islam secara mendalam dan bersifat 

menyeluruh sehingga dapat digunakan sebagai pedoman hidup baik dalam 

hubungan dengan dirunya sendiri, maupun dengan Allah SWT.”
11

 

Dari pengertian diatas bahwa tujuan dari pendidikan agama islam 

tehadap beberapan dimensi yang hendak dicapai yaitu : 

                                                           
8 Ahmad  D Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, Cet Ketiga, Al- Ma’arif, 

Bandung, 1974, H.63 
9 Zakiah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Akasara, Jakarta, 1992, h.28 
10 Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kurikulum Pendidikan Dasa Garis Garis 

Besar Progam Pengajran Sekolah, Jakarta, 1989,  h.2 
11 Departemen Agama RI, System Pendidikan Agama Islam, Balai Pustaka, Jakarta, 

1982, h.85 
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1. Dimensi keimanan pesertadidik terhadap ajaran agama islam. 

2. Dimensi pemahaman atau penalaran serta keilmuan peserta didik 

terhadap ajaran agam islam. 

3. Dimensi penghayatan atau pengalaman batin yaang dirasakan 

peserta didik dalam menjalankan ajran islam 

4. Dimensi pengalamanya dalam arti sebagaimana ajaran agama yang 

telah diimani, dipahami dan dihayati itu mampu menumbuhkan 

motivasi dalam diri peserta didik untuk mengamalkan sendiri dan 

mentaati ajran agama dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal ini juga diungkap oleh Zakia Daradjat bahwa “pendidikan Agama 

Islam ditujukan kepada pembentukan sikap, pembinaan kepercayaan agama 

dan pembinaan akhlak.
12

 

Tujun Pendidikan Agama Islam tidak akan tercapai manakala peranan 

atau tugas guru agama dalam proses pendidikan dan pengajaran tidak berjalan 

secara maksimal. Perana guru Pendidikan Agama Islam diisyaratkan dalam 

firman Allah SWT bahwa: 

ل َٰ ٌُكن ََٰٰت ُكيو  ت ََٰٰهِّ ي َٰل َٰٱَٰإِل ىَُٰعىى َٰي د ََٰٰأُه  ي أ ََٰٰرَِٰخ  َٰٱبََُِٰٰهُروى َٰو 
ع َٰل  ٌ ََُٰٰروفَِٰو  ي  يََِٰٰى َٰه ى َٰو  ِر َٰل َٰٱَٰع  َُٰوٌك 

َٰ
أُْول    ٧٠١َََٰٰٰلُِحىى َُٰوف َٰل َٰٱَُٰهنََُٰٰئِك َٰو 

                                                           
12 Zakiah Drajat,  Ilmu Jiwa Agama, Bulan  Bintang, Jakarta, 1986, h.112 
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Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

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

munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
13

 (Q.S. Ali-Imran: 104) 

 

ayat diatas Allah memerintahkan kepada umat manusia agar ada 

sebagian orang yang dengan kemampuanya melaksanakan misi keagamaan 

yakni menyeru kepada kebajikan dan menyeru kepada yang ma’ruf serta 

mencegah dari perbuatan yang munkar. Orang yang secara kusus dalam bidan 

Pendidikan Agama Islam dilingkungan sekolah adalah guru agama. Secara 

rinci implementasi atau tugas guru agama menurut Abu Ahmadi sebagai 

berikut: 

1. menanamkan jiwa kepada diri anak. 

2. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama islam. 

3. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia. 

4. Mendidik anak agar taat menjalankan agama.
14

 

Salah satu tugas guru pendidikan agama islam atau guru agama 

dilingkungan sekolah adalah mendidik anak agar berbudi pekerti atau akhlak 

yang mulia. Dalam konteks pembinaan kahlak, pembinaan perhatian kepada 

                                                           
13  Departemen Agama RI, Op. Cit. h.98 
14  Abu Ahmadi, Metodik Khusus Pendidikan Agama (MPKA), Amrico Bandung, 1985, 

h.49 
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siswa sebagai salah satu bentuk tugas guru agam di sekolah yang harus 

dijalankan terus menerus. Perhatian penuh dari guru agama dalam membentuk 

akhlak siswa saat diperlukan agar memperoleh hasil yang baik sesuai dengan 

yang diharapkam.  

Perhatian guru agama dapat ditujukan dalam sikaf-sikaf edukatif yang 

tertuju dalam bimbingan akhlak, sebagaimana dinyatakan oleh zainal Abidin 

Ahmad bahwa pada dasarnya perhatian guru agama tersebut memiliki dampak 

positif terhadap kondisi akhlak siswa, jika guru agama benar-benar selalu 

memperhatikan dan memberikan didikan kepada siswanya.
15

 

Bentuk perhatian guru agama islam tersebut diatas juga merupakan 

bentuk tugas atau peranan guru agama dalam membina akhlak siswa. Cara-

cara pembentukan tersebut harus diupayakan secara maksimal dalam 

pelaksanaan pendidikan agama islam agar benar-benar memiliki pengaruh 

dalam jiwa anak didik secara mendalam, sehingga dengan akhlak dapat 

mewujudkan kualitas keislaman dan keimanan siswa itu sendiri. Hal ini 

sejalan dengan sabda Rasulullah SAW bahwa: 

Selain itu penjabaran Pendidikan Agama Islam yang umum itu telah 

dilakukan oleh para ahli Pendidikan Agama Islam, Al Syaibani menjabarkan 

Tujuan pendidikan Agama Islam: 

                                                           
15 Zainal Abidin Ahmad, Memperkembangkan Dan Mempertahankan Penddikan Islam, 

Bulan Bintang, Jakarta, 1994, h.34 
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1. Tujuan yang berkaitan dengan individu: mencakup perubahan-

perubahan yang berupa pengeta huan , tingkah laku, jasmani dan 

rohani, serta kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk 

hidup di dunia dan akhirat. 

2. Tujuan yang berkaitan denga masyarakat: mencakup tingkahlaku 

masyarakat, tingkahlaku individu dalam masyarakat, perubahan 

kehidupan dalam masyarakat, dan memperbanyak pengalaman 

dalam masyarakat. 

3. Tujuan profesional: yang berkaitan dengan pendidikan dan 

pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai 

keggiatan masyarakat.
16

  

Jadi dapat kita pahami bahwa Impelementasi Pendidikan Agama Islam 

yang diberikan di Sekolah diharapkan mampu menciptakan manusia-manusia 

muslim yang berkualitas yang bukan hanya mampu dama menguasai 

pelajaran, tetapi mempunyai budi pekerti yang luhur, meningkatkan keimanan 

yang selalu bertakwa kepada Allah SWT, menghayati dan mengamalkan apa 

yang disyariatkan oleh ajaran agama, serta mempunyai akhlak yang baik 

selaku anak didik yang berpendidikan. Karena akhlak yang baik adalah salah 

satu cerminan daripada pengimplementasian Pendidikan Agama Islam yang 

                                                           
16 Oemar Muhamad At-Taomi, Filsafat Pendidikan Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 

Mahmud Yunus, 1996:240, h.399 



12 
 

sangat signifikan, berhasil atau tidaknya pendidikan agama islam pada siswa, 

dapat dilihat dari akhlak anak dalam keseharian disekolah. 

Sedangakn menurut Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, akhlak darai 

etimologi berasa dari kata khalaqa yang berarti mencipta, membuat , atau 

menjadikan. Akhlak kata yang berbentuk mufrad, jamaknya adalah khuluqun 

yang berarti perrangai, tabiat, adat atau khaluqun yang berarti kejadian, 

buatan, ciptaan. Jadi akhlaq secara etimologi berarti perrangai, adat, tabiat, 

atau sistem perrilaku yang dibuat oleh manusia.
17

 

Menurut DR. H Yunahar Ilyas, Lc, M. A. Akhlak adalah sifat yang 

tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan muncul secara spontan 

bilamana diperlukan, tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan lebih dahulu, 

sehingga tidak perlu memerlukan dorongan dari luar.
18

 

Dari pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa akhlak 

perangai, atau adat yang dilakukan oleh seseorang yang bersifat konstan, 

spontan, tidak temporer dan tidak memerrlukan pemikiran serta dorongan dari 

luar. 

Akhlak dalam bahasa yang umum, sering kita dengar dengan kata 

yang berbeda, seperti etika, susila, tatak rama. Namun persamaan kata tentang 

akhlak dalam artinya bahasa, memiliki kesamaan dan perbedaan, namun 

                                                           
17 Zainudin Ali, M.A. Pendidikan Agama Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2007 
18 Yunahar Ilyas, Op.Cit. H.2 
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dalam skripsi ini, penulis tidak akan berrpanjang lebar mengupasnya, karena 

pokok dalam tulisan skripsi ini bukan membahas perbedaan kata dengan kata 

lainya, melainkan, hanya membahas tentang akhlak sebagai implementasi dari 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung.  

Akhlak merrupakan aspek yang penting dalam setiap kehidupan 

manusia dalam dunia pendidikan, khususnya disekolah akhlak pada anak 

didik harus ditanamkan, karena baik dan buruknya akhlak anak bangsa saat 

ini, sangaat ada kaitanya dengan baik dan buruknya penanaman akhlak pada 

saat anak masih di bangku sekolah,oleh karena itu, menuju kearah yang 

tersebut diatas pendidikan agama islam dilaksanakan harus diikuti oleh 

selururh anak didik sesuai dengan materi-materi yang ada disekolah. Sebagai 

seorang guru yang mengajarkan pendidikan agama islam disekolah perlu 

memberikan perhatian yang lebih maksmal terhadap akhlak dan juga 

pengamalan ibadah anak didik. Karena penguasaan anak didik terhadap materi 

pelajaran pendidikan agama islam belum menjamin bahwa anak didik 

terseebut sudah mengamalkan ibadah seperti yang disyariatkan oleh ajaran 

agama islam, serta akhlak siswa yang baik disekolah. 

Didalam kehidupan masyarakat awan, banyak memiliki pemahamana 

bahwa baik dan buruknya akhlak seorang anak didik tergantung dari mana ia 

sekolah. Ketika anak didik yang dianggap tidak baik akhlaknya, maka mereka 

akan berkata oh wajar, karena ini anak sekolah imi, dan sebainya ketika itu 
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baik mereeka juga akan memiliki pendapat, kamu pasti dari sekolah itu. 

Secara umum paham tersebut mungkin benar, walaupun mungkin bahkan 

cenderung pasti ada saja anak didik yang akan melihatkan kekuranganaya 

secara akhlak walaupun ia berasal dari sebuah sekolah yang relatif kualitas 

akhlaknya yang terindikasi dengan baiknya pelajaran Agama Islam disekolah 

tersebut. 

Di dalam skripsi ni penulis juga mencantumkan tata tertib sekolah 

karena berangkat diri mematuhi peraturan atau tata tertib yang ada disekolah 

peserrta didik berusha untuk menumbuhkan akhlak terhadap diri sendiri, 

adapun bentuk-bentuk tatatertib siswa yang ada disekolah adalah sebagai 

berikut: 

1. Tugas dan kewajiban  

a. Masuk sekolah: para pelajar harus datang/berada di sekolah 

sebelum pelajaran dimulai. 

b. Waktu belajar: sebelum belajar dimulai siswa harus siap untuk 

menerima pelajaran yang akan diberrikan sesuai jadwal yang 

telah ditentukan. 

c. Waktu pulang: para pe pulangserta didik harus pulang setelah 

jam pelajaran selessai. 

d. Kebersihan dan keindahan sekolah: para peserta didik wajib 

memelihara dan menjaga kebersihan sekolah.  
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e. Cara berpakaian: para peserta didk wajib berpakaian sesuai 

dengan yang ditetapkan disekolah. 

2. Larangan-larangan bagi peserta didik 

a. Meninggalkan sekolah atau pelajaran selama jam pelajaran 

berlangsung, tanpa izin kepala sekolha atau guru yang 

bertugas. 

b. Membawa rokok, senjata tajam, narkoba dan ribut disekolah 

c. Berpakaian yang tidak sopan 

d. Kegiatan-kegiatan lain yang bersifat menggangu jalanya 

pelajran  

3. Sangsi bagi peserta didik yang melanggar: 

a. Peringatan secara lisan kepada siswa  

b. Peringatan secara tertulis kepada siswa dengan tembusan 

kepada orang tua 

c. Dikeluarkan untuk sementara 

d. Dikeluarkan dari sekolah 

Dari penjelasanya akhlak tersebut di atas bahwa yang menjadi tolak 

ukur keberhasilan pada akhlak khusunya bagi SMP Tiara Bhakti Bandar 

Lampung meluputi beberapa hal sebagai berikut: 

a. Siswa suka bertutur bahasa dan berbuat baik kepada orang lain 

b. Siswa suka berbakti kepada ibu bapak (mendoakan, membantu, 

menghormati, menjaga nama baik.) 
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c. Siswa suka bersih dan kebersihan ( badan, pppakaian, tempat iabdah, 

tempat tinggal ati lingkungan). 

d. Siswa suka memelihara lingkungan hidup (tumbuh-tumbuhan dan 

hewan). 

e. Siswa mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku ( lalu lintas, tata ttertib 

seekolah dan lingkungan). 

f. Siswa suka mengucapkan kalimat-kalimat toyibah sesuai dengan 

penggunaanya ( bekerja, makan, minum, menerima nikmat dan 

mendapatkan musibah). 

g. Siswa suka melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik  dalam kehidupan 

sehari-hari di lingkungan ( bertamu, menerrima tamu, dan berpakaian 

sdderhana). 

h. Siswa menghormati identitas kebiasaan kebangsaan dan Negara RI 

(bendera, lambang, lagu kebangsaan dan bahasa).
19

 

Berdasaarkan penjelasan diatas, maka parameter keberhasilan terhadap 

akahlak siswa di SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung dapat dikemukakan 

data awal yang diperoleh melalui survey dengan guru agama mengenai 

tentang kondisi akhlak siswaa  di SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung. Yagn 

hasilya sebagai berikut: 

1. Bertutur kata tidak sopan 

2. Tidak sopan dengan guru 

3. Datang terlambat 

4. Tidak mengerjakan PR 

5. Membangkang 

6. Mengganggu teman atau usil 

7. Perbuatan iseng 

8. Berkelahi.
20

 

                                                           
19 Departemen Agama RI, Bimbingan/Petunjuk Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan 

Agama Islam Guru Agama Sekolah Dasar, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 

1987/1988, h. 6-7 
20 Mahmudah, Guru Pendidikan Agama Islam,  Wawancara, Tanggal, 25 Mei 2008  
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Berdasarkan keterangan diatas tentang kondisi Akhlak siswa di SMP 

Tiata Bhakti Bandar Lampung dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

sebagaimana tabel di bawah ini: 

 

 

 

Tabel I 

Kondisi akhlak siswa di SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2017-2018 

No kelas          

1. VII          

2. VIII          

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai kondis akhak siswa 

kelas VII s/d VIII SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung bahwa dalam 

mengimplementasikanya dikelas, mencerminkan akhlak yang kurang baik, 

sehingga dengan kondisi akhlak siswa tersebut di atas maka peneliti menarik 

untuk meneliti lebih lanjut guna mengetahui seberapa besar Implementasi 

Pendidikan Agama Islam dalam akhlak siswa. 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru agama di SMP 

Tiara Bhakti Bandar Lampung khalaknya masih ada yang kurang abik seperti: 

sering membuat  

Keributa sesama temat anya sendiri, kurang taat kepada perintah guru, 

ketika guru memeberi tugas, masih ada yang tidak melaksanakan perintah 

agama seeperti shalat, walaupun akhlak telah diajarkan oleh guru dan menjadi 

tujuan utama pendidikan agama islam. 

Dengan demikian guru agama telah memberikan pengajararan 

pendidikan agama kepada peserta didiknya akan tetapi belom berhasil, ada 

beberapa faktr kemungkinan yang menyebabkan akhlak anak kurang baik 

yaitu: kuranganya pengetahuan agama anak, metode yanf dipakai tidak sesuai 

dengan materi pelajaran seehingga materi itu sulit untuk dipahami oleh 

peserta didik. 

Berdasarkan beberapa fator tersebut yang menjadi pokok penelitian ini 

adalah faktor pengethuana anak dan selanjutnya apakaha ada hubunganya 

antara pendidikan agama dengan akhlak anak, jika ada hubunganya mengapa 

anak-anak tersebut bersikap demikian, hal ini yang menyebabkan penulis 

tertarik untuk meneliti penyebab anak kurang baik di SMP Tiara Bhakti 

Bandar Lampung. 

D. Rumusan Masalah 
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Masalah adalah kesenjangan anatara das Sollen dan sain, yakni 

kesenjangan antara apa yang seharusnya (harapkan) dan apppa yang ada 

dalam kenyataan sekarang.
21

 

Sedangangkan menurut Winarno Surakhmad “masalah adalah sikap 

kesulitan yang mengerakan manusia untuk memecahkanya”
22

. 

Berdasarkan pendapat diatas maka permasalahn yang penulis ajukan 

adalah: apa faktor peneban Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam 

Akhlak siswa di SMP Tiara Bhati Bandar Lampung kurang berhasil? 

 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai  melalui penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui secara jelas tentang Implementasi Pendidikan 

Agama Islam dalam Akhlak siswa SMP Tiara Bhakti Bandar 

Lampung. 

2. Untuk mengetahui hubbungan antara Pendidikan Agama Islam 

dalam Akhlak siswa di SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung. 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

                                                           
21 Yatim Rianto, Metodologi Penelitian Pendidikan, SIC, Surabaya, 2001, h. 1 
22 Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasarmetode Teknik, Tarsinto, 

Bandung, 1994, h. 34 
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1. Untutk dijadikan bahan rujukan dalam usaha meningkatkan moral 

anak didik. 

2. Hasil penelititian ini diharapkan sebagai masukan bagi 

pengembangan khazanah ilmu khususnya dalam disiplin ilmu 

pendidikan agama islam. 

3. Sebagai informasi aktual dalam memecahkan masalh akhlak dan 

moral. 

4. Sebagai sumbangsih penulis dalam dunia pendidikan khususnya 

pendidikan agama islam. 

F. Metode Yang Digunakan 

1. Tehnik Sampling. 

Tehnik sampling adalah adalah merupakan tehnk pengambian sempel. 

Tehnik sampling biasanya digunakan orang dalam mengadakan penelititan 

tersebut, sipeneliti tidak mampu meneliti secara keseluruhan objek, 

dikarenakan sebaba seperti: keadan waktu, tenaga dan biaya. Yang 

dimaksud dengan tehnik sampling adalah “cara yang digunakan untuk 

mengambil sampel.
23

 

Adapun tehnik sampling pada garis besarnya ada dua macam yaitu: 

a. Tehnik Rendom Sampling 

                                                           
23 Ibid 
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Tehnik random sampling adalah pengambilan sempel secara 

random atau tanpa pandang bulu.
24

 

Berarti semua individu yang ada dlam populasi itu diberikan 

kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sempel. 

b. Teknik Non Random Sampling 

Tehnik non random sampling adalah dalam sampling ini tidak 

semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk 

ditugaskan menjadi anggota sampling.
25

 

Pada tehnik random sampling dikatakan pengambilan sempel 

secara random, ini bukanah semau-maunya saja, akan tetapi yang 

dimaksud adalah memeberikan peluang yang sama kepada subyek 

populasi untuk dipilih untuk menjadi anggota dempel. 

Sedangkan pada tehnik non random sampling adalah kebalikan 

dari pada tehnik random sampling yaitu tidak sembarang, adapun cara 

yang digunakan untuk pelaksanan tehnik random sampling ini ada tiga 

macam yaitu: 

 

1. Cara undian. 

2. Cara ordinal. 

3. Randomisasi dari tabel bilangan random. 
26

 

 

                                                           
24 Ibid, h.75 
25 Ibid, h. 80 
26 Ibid, h. 76 
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Dari ketiga cara diatas penulis menggunakan cara yang 

pertama, dimana penulis akan menulis nama-nama semua subyek pada 

kertas-kertas kecil lalu digulung dan dimasukan ke dalam kotak atau 

kaleng, kemudian penulis akan mengambilnya satu-persatu sampai 

mencukupi sempel yang akan mewakili populasi. Cara ini untuk 

memudahkan bagi penulis dalam menentukan sempel. 

Adapun sempel yang penulis pergunaan adalah apabila 

popupasi terdiri kelompok-kelompok yang mempunyai sususnan 

bertingkat.
27

 

Di dalam menetapkan sampel penulis menggunakan petunjuk 

yang ditegaskan oleh Suhar Simi arkunto yaitu: 

Untuk ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100 

lebih baik diambil semua, sehingga penelititannya populasi, 

selanjutnya jika subyeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 

20-25% atau lebih.
28

 

Berdasarkan pendapat tersebut maka yang menjadi populasi 

adalah siswa kelas VII s/d VIII pada tahun pelajaran 2017-2018. 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas maka yang menjadi populasi 

                                                           
27 Ibid, h.82 
28 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktek, Cet III PT. Bina 

Aksara, Jakarta, 1986, h.107 
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adalh siswa kelas VII s/d VIII pada tahunn pelajaran 2017-2018 

sedangkan kelas IX tidak dijadikan populasi karena sewaktu penulis 

melakukan prasurvey meleka seddang melaksanakan mid semester. 

Berrdasarkan sempel 20% dari jumlah siswa kelas VII s/d VIII 

sebanyak 109 untuk jelasnya jumlah seempel yang penulis ambl dapat 

dilihat sebagaimana pada tabel berikut ini: 

Dar rincian dalam tabel di atas maka kumlah sempel siswa 

SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung adalah 40 orang.  

2. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode kuesioner 

Kuesioner adalah proses pengumpulan data dengan cara 

memberikan daftar pertanyaan pada responden. Menurut Sanafia 

Faisal angket adalah jenis instrumen pengumpulan data yang paling 

lazim adalah daftar isisan. Leat daftar isian itu, para responden dapat 

mengemukakan jawaban mereka atau responden pernyataan-

pernyataan tertulis.
29

 

Sebagaimana pendapat Kartini Kartono “kuesioner adalah 

suatu penyelidikan mengenai suatu maslah yang umunya banyak 

menyangkut kepentingan orang banyak dilakukan dengan jalan 

mengedarkan suatu pertanyaan berupa formulasi, yang diajukan secara 

                                                           
29 Sanapiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan, Usaha Nasional, Surabaya, 1992, h.176 
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tertulis pada jumlah subyek (responden) untuk mendapatkan jawaban 

seperlunya.
30

 

 

Adapun kuesioner yang dipakai menurut Sutrisno Hadi adalah 

kuesioner langsung yang ditujukan kepada peserta didik dan bentuk 

pertanyaan adalah multiple choce yaitu bentuk pilihan dengan tiga atau 

empat alternatif atau lebih.
31

 

Data yang diambil melalui kuesioner ini adalah data primer 

yang langsung berkaitan dengan hypotesis penelitian yaitu Pendidikan 

Agama Islam dan Akhlak. 

Bentuk pertanyaan yang dipakai adalah bentuk multiple choice 

yaitu bentuk pilihan dengan tiga alternatif (a,b, dan c). 

Kuesioner ini digunakan sebagai metode pokok untuk siswa 

yang akan memperoleh data primer, maka melalui metode ini dapat 

menghimpun data yang berhubungan dengan Implementasi Pendidikan 

Agama Islam terhadap akhlak siswa. 

b. Metode wawancara  

Mohammad Musa dan Titi Nurfitri menjelaskan bahwa salah 

satu metode pengumpuulan data ialah dengan jalan wawancara, yaitu 

                                                           
30 Kartini Kartono, Op. Cit, h.30 
31 Sutrisno Hadi, Op. Cit, h. 24 
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mendapatkan informasi dengan cara berrtanya langsung kepada 

responden. Cara inilah yang banyak dilakukan di indonesia.
32

 

Jenis wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

wawancara bebas terpimpim yaitu pelaksanaan wawancara yang 

berpatokan pada daftar yang disusun, dan responden dapat 

memberikan jawabannya secara bebas atu tidak dipatasi ruanglingkup 

jawabnya.  

Wawancara ditujukan kepada guru Pendidikan Agama Islam, 

kepala sekolah untuk menanyakan tentang upayaguru agama dalam 

mengefektifkan kegiatan belajar mengajar. 

c. Metode Observasi  

Metode obsevasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematik fenomen-fenomen yang diselidiki.
33

 

Pengamatan langsung dilapangan ini akan memperoleh data 

yang obyektif dan akurat seebagai bukti atau fakta penelitian yang 

cukup kuat. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi non 

partisipan yaitu proses pengamatan dimana peneliti tidak mengambil 

bagian secara penuh dari aktivitas obyek yang diteliti. 

                                                           
32 Mohammad Musa Dan Titi Nurfitri, Metode Penelitian, Fajar Agung, Jakarta, 1988, 

h.54 
33 Sutrisno Hadi, Op. Cit, h. 136 
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Adapun hal-hal yang diobsevasi adalah pelaksanan aktivitas 

belajar mengajar pendidikan agama islam di kelas, kegiatan 

keagamaan disekolah dan akhlak siswa di sekolah. 

 

d. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data tertulis atau 

tercetak tentang fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai bukti fisik 

penelitian dan hasil penelitian dokumentasi ini akan menjadi sangat 

akurat dan sangat kuat kedudukanya.
34

 

Menurut Koenjaraningrat bahwa dokumentasi adalah 

kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan.
35

 

Adapun dokumentasi yang dimaksud disini adalah seua surat-

surat atau bukti tertulis yang ditemukan di lokasi. Data yang 

diperlukan adalah tentang sejarah berdirinya SMP Tiara Bhakti Bandar 

Lampung, daftar guru, daftar siswa dan sarana belajar. 

 

3. Metode Analisis Data  

Sebelum menganalisis data yang telah dikumpul, maka data tersebut 

akan penulis oleh dengan cara a. Editing b. Klasifikasi c. Tabulasi d. 

Interfrestasi.
36

 

                                                           
34 Suharsimi Arikunto, Op. Cit, h.284 
35 Koentja Ningrat, Metode-Metode  Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1991,  h. 

63 
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a. Editing: maksudnya menadakan pengecekan terhadap data-data 

yang diberikan responden  berupa jawaban angket sesuai dengan 

yang disebarkan sesuai dengan responden. 

b. Klasifikasi: maksudnya menggambungkan hasil jawaban 

responden dalam beberapa akterntif, sehingga dapat diketajui hasil 

yang banyak memperoleh tanggapan dan perhatian dari responden 

sesuai dengan alternatif jawaban yang diseddiakan. 

c. Tabulasi: maksudnya hasil jawaban responden yang telah 

diklasifikasikan tersebut dimasukan kedalam tabel dengan 

menghitung prosentase jawaban responden sehingga dapat dilihat 

berapa hasil jawabanya. Adapun cara menghitung prosentase 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Jumlah responden yang menjawab X 100= Prosentase.
37

 

  Jumlah responden 

d. Interprestasi: maksudnya memberrikan penafsiran terhadap hasil 

jawaban respoden sesuai dengan prosentasenya, sehingga dengan 

cara ini dapat diambil suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung 

jawabkan.
38

 

                                                                                                                                                                       
36 Sutrisno Hadi, Op. Cit, h. 62 
37 Ibid, h. 285 
38 Moersaleh Dan Moesanif, Pedoman Membuat Skripsi, Gunung Agung, Jakarta, 1987,  

h. 17-18 
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Setelah data diolah sedemikian rupa maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data dengan menggunakan cara induksi (induktif) yaitu 

berangkat dari hal-hal yang bersifat kusus kemudian ditarik suatu kesimpullan 

atau genarisasi yang bersifat umum, atau dengan kata lain menggunakan cara 

dengan berfikir sintetik yaitu orang berlandaskan kepada pengetahuan yang 

kusus fakta-fakta yang unik dan merangkaikan fakta-fakta yang kusus itu 

menjadi suatu pemecaha yang bersifat umum.
39

 

Dengan menggunakan data diatas, maka dengan menganalisis data 

dapat memperoleh kesimpulan yang positif dan akurat sehingga dapat 

dijadikan sebagai fakta untuk membuktikan kebenaran yang diajukan. 

                                                           
39 Sutrisno Hadi, Op. Cit, h. 124 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Pendidikan Agama Islam  

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam  

pendidikan agam islam adalah merupakan sarana pendidikan yang 

sangat penting karena merrupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan 

dengan jalan kehidupan, karena pendidikan sangat membuntuhkan anak 

didik di masa yang akan datang. Dalam hal ini penulis akan 

mengemukakan bebrapa pendapat ahli ddalam menndefinisikan 

Pendidikan Agama Islam. 

Menurut Zuhairi, pendidikan agama islam adalah usaha-usaha secara 

sistematis dan pragmatis dalam membantu agar anak didik supaya merreka 

hidup sesuai dengan ajaran islam.
1
 

Menurut Ahmad D. Marimba bahwa Pendidikan Agama Islam adalah 

bimbingan jasamani dan rohani yang berdasarkan pada hukum islam 

menuju arah bentuknyan kepribadian yang utama menurut ukuran-ukuran 

islam.
2
 

Berdasrkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

Pendidikan Agama Islam dalah merrupakan pembinaan iman dan amal 

                                                           
1 Zuhairini, Slamet AS dan Abdul Ghofur, Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam, 

Usaha Nasional Surabaya, 198,  h.25 
2 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, Al-Ma’arif Bandung, 1999, 

h. 43 
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seseorang supaya mampu memilki sikap dan tingkah laku yang sesuai 

dengan pribadi seseorang muslin dan yang selaras dengan ajaran islam 

seerta mewujudkan kepada ketercapaian kesejahteraan hidup,berrdasarkan 

hukum-hukum islam menuju kepada terbentuknya kepribadian muslim 

yang utama menurut ajaran-ajaran islam. 

Jadi pengertian pendidikan agama islam adalah usaha-usaha yang 

harus dijalankan secara sadar, ini berarti dengan suatu niat dan 

pengetahuan tertentu dalam melaksanakan usahanya. Pendidikan agam 

islam juga merrupakan suatu proses memberikan bimbingan dan 

pengajaran agar sisiwa memiliki nilai-nilai ajaran islam. 

2. Dasar Pendidikan Agama Islam  

Dasar pendidikan agama islam adalah Al-Qur’an, As-Sunnah (hukum 

yang tertulis) Al-kaun (hukum yang tidak tertulis) dan hasil pemikiran 

manusia dari kedua dasar hukum tersebut diantaranya adalah berrkenaan 

dengan undang-undang hukum islam.
3
 

Pendidikan Agama Islam harus berdasrkan pada Al-Qur’an dan Hadist 

sebagaiman dikemukakan oleh Ahmad D Marimba bahwa Al-Qur’an 

dalah sumber kebenaran dalam islam. Kebenaran tidak dapat diragukan 

lagi sedangkan sunnah Rasul adalah prilaku, ajaran-ajaran dan dan 

                                                           
3 Zainudin Ali, M.A. Pendidikan Agama Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, h. 41 
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perkataan-perrkatan Rasulullah sebagai pelaksanaan hukum-hukum yang 

terkandung dalam Al-Qur’an.
4
 

Dari keterangan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa dasar dari 

pendidikan agama islam adalah Al-Qur’an As-Sunnah (hukum tertulis) 

alkaum (hukum yang tidak terulis) dan hasil pemikiran manusia dari 

kedua dasr hukun tersebut dintara keduanya ini dapat menjadikan 

pedomandan tutunan umat hidup umat islam dalam segala aktivitasnya 

tersebut dalam usaha melaksanakan pendidikan agama islam, baik 

masalah materi, metodelogi maupun tujuan pendidikan agama islam. 

3. Tujuan Pendidika Agama Islam  

Tujuan pendidikan agam islam adalah ingin membentuk manusia yang 

taat  dan patuh kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-

Dzalriyat ayat 56.
5
 

Selanjutnya menurut D Marimba bahwa Tujuan pendidikan agama 

islam adalah untuk mencapai tujuan hidup manusi menurut agama islam 

yaitu menjadi hamba Allah’ hamba Allah mengandung implikasi 

kepercayaan dan penyerahan diri kepadnya. Penyerahan diri (islam) 

salinng berjalan dengan memeluk agama islam.
6
 

Seperti yang dikemukakan pendapat di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa tujuan pendidikan agama islam adalah untuk menciptakan manusia 

                                                           
4 Ahmad D. Marimba, Op. Cit. h.45 
5 Departemen Agama, Op. Cit, h. 862 
6 Ahmad D. Marimba, Op. Cit. h. 48 
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yang mengabdi kepada Allah SWT, mewujudkan generasi yang beriman 

dan bertaqwa, beramal shaleh, berakhlak mulia serta mampu berdiri 

sebagai salah satu cir dari kepribadian muslim sejati. Dengan pengabdian 

ini manusia akan mendapat keseimbangan hidup antara kehidupan dunia 

dan kehidupan akhirat sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh setiap 

muslim sesuai kehidupan yang diinginkan. 

Selain itu Pendidikan Agama Islam menurut muhammad athiyah al 

Abrasy adalah tujuan pokok dalam pendidikan agama islam adalah 

mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa.
7
 

Menurut  Zainudin ali menjelaskan tujuan Pendidikan Agama Islam 

dibagi menjadi 4 bagian yaitu: 

a. Tujuan ideal 

Yang dimaksud dengan tujuan ideal Pendidikan Agama Islam 

adalah mengerakan siswa untuk memperoleh hikmah 

kebijaksananan hidup berdasarkan ajaran islam (QS. Lukman ayat 

12-20) yaitu mempunyai beberapa petunjuk  

1) Bersyukur kepada Allah  

2) Tidak mempersekutukan Allah 

3) Mendirikan shalat  

4) Menyuruh manusia berbuat baik dan melarang berbuat 

yang tidak baik. 

b. Tujuan intitusional 

Suatu usaha untuk mencapai agar siswa dapat: 

1) Mengetahui, mengerti dan memahami aqidah dan syari’ah 

islam  

2) Mengamalkan, memahami dan meyakini syariah islam 

baik melalui ibadah maupun muamalah sehingga mampu 

berzikir kepadda Allah dan bertafakur tentang ciptaanya. 

                                                           
7 Muhamad Athiyah Al Abrasyi, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, Alih Bahasa 

Bustami A. Gani Dan Djohar Bahry, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, h. 1 
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3) Membudayakan diri dan lingkingan dengan nilai-nilai 

islam. 

4) Menjadikan lulusan muslim yang mampu mengamalkan 

ilmu dan keterampilan sesuai dengan islam. 

c. Tujuan kulikurer  

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah: 

Mengetahui , memahami, menghayati dan melaksanakan rukun 

islam dan rukun iman departemen Pendidikan Naional pada 

tanggal 18 juli 2002 no 30/dikti kep 20002 tentang rambu-rambu 

pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
8
 

 

 

 Dari pendapat diatas mengenai empat tujuan Pendidikan 

Agama Islam penulis dapat disimpulkan bahwa dalam empat 

tujuam tersebut terdapat suatu petunjuk, anjuran dan usaha yang 

menyatakan bahwa dengan adanya tujuan pendidikan agama islam 

tersebutkita dapat menjadikan pedoman yang dapat memisahkan 

mana perbuatan yang baik dan perbuatan buruk. 

4. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Fungsi pendidikan agam islam bagi siswa adalah sebagaimana 

dikemukakan dalam GBPP PAI, yaitu: 

a. Fungsi pengembangan yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

peserta didik. 

b. Fungsi penyaluran yaitu penyaluran agar peserta didik mendalami 

ajaran agama islam. 

c. Fungsi perbaikan yaitu memperbaiki kesalahan-kesalah, kelemahan-

kelemahan dan kekurangan peserta didik. 

d. Fungsi penyesuaian yaitumenyesuaikan pesert didik dan likungan baik 

fisk maupun lingkungan. 

e. Fungsi sumber nilai memberi pedoman hidup kepada siswa. 

                                                           
8
 Zainudin Ali, Op. Cit, h. 41-42 
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f. Fungsi pengajaran yaitu menyampaikan pengetahuan keagamaan 

kepada siswa.
9
 

 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dpahami bahwa fungsi 

pendidikan agama islam bagi siswa juga meliputi pada empat pokok 

yaitu:menanamkan keimanan dalam jiwa siswa karena keimanan adalah suatu 

landasan utama bagi kehidupan beragagama islam. Iman sebagai tali ikatan 

jiwa antar mahluknya dan kholiqnya sehingga dala dirinya selalu teringat 

kepada sang pencipta serta ada rasa hormat, tunduk dan patuh pada segala 

peraturan tuhan. Mengajarkan ilmu ppengetahuan agama dimana ilmu 

merupakan pemahaman terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh 

Rasulullah SAW yang terkandung didalam Al-Qur’an dan Hadits. 

Siswa harus mengamalkan baik yang wajibb maupun yang sunah serta 

meninggalkan yang dilarangnya. Ibadah juga sebagai lembaga penyerahan diri 

seseorang terhadap peraturan Allah SWT sehingga dalam harinya mampu 

mengendalikan diri sesuai ajaran islam. Karena pendidikan agama islam 

mendidik siswa agar berbudi pekerti yang mulia yaitu memiliki sifat-sifat 

yang utama yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kepribadian yang 

utama dalam islam tersebut dilambangkan dengan akhlak yang mulia. Dari 

uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan agma islam sangat penting 

sekali bagi ank didik, sebab tanpa adanya pendidikan agama islam anak didik 

                                                           
9 Zakiah Dradjat, Agama Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1994, h.154 
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tidak akan mampu mewarisi niali-nilai kepribadian terutam yang diajarkan 

oleh agam islam. 

B. AKHLAK  

1. Pengertian Akhlak  

Untuk memahami secara luas tentang akhlak, terlebih dahuli dapat 

dijelaskan pengerrtian menurut etimologi akhlak berasal dari bahasa arab 

adalah bentuk jamak dari khukuq yang berarti budi pekerti, perangai, 

tingkah laku atau tabiat. Berasal dari kata kholiq yang berarti 

menciptakan.
10

 Perkataan ini bersumber dari kalimat yang tercantum dalak 

Al-Qur’an yaitu (QS. Al-Qalam :4)
11

  

Menurut pengertian terminologi pengertian akhlak sebagaimana 

dikemukakan oleh para ulama akhlak diantara iman Al-Ghajzali 

memberikan pengertian bahwa “akhlak adalah sifat yang tertanam dalam 

jiwa yagn menimbulkan perrbuatan-perbuatan dengan gampang dan 

mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan”. 

Menurut Ibrahim anis mengatakan bahwa “akhlak adalah nilai-nilai 

dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang denganya lahirnya macam-

macam perbuatan, baik buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan 

pertimbangan.
12

 

                                                           
10 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, LPPI UMY, Yogyakarta, 2006, h. 1 
11 Departemen Agama RI, Op.Cit. h. 960 
12 Yunahar Ilyas, Op. Cit, h. 2 
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Menurut Dr. H. Yunahar Ilyas sebagaimana dikutip oleh Abul karim 

Zaidan mengatakan bahwa “akhlak adalah nilai-nilai yang tertanam dalam 

jiwa, dan dengan sorotannya dan timbangannya seorang dapat menillai 

perbuatanya baik dan buruk, untuk kemudian memilih melakukan atau 

meningalkanya.  

Dari pengerrtian akhlak diatas, bahwa akhlak merupakan suatu ilmu  

yang menjelaskan baik dan buruk dan sebagai ilmu yang mengatur 

komunikasi antara manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan 

antara manusia dan tuhan dan bahkan dengan alam semesta sekalipun. 

Sedangakan menurt para ulama diatas dapat dijelaskan bahwa akhlak atau 

khuluq itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia 

akan muncul secara spontan bilamana diperlukan, tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbanga lebih dahulu serta tidak mmerlukan dorongan 

dari luar. 

Ashadi falih dan Cahyo Yusuf memberikan pengertian bahwa akhlak 

adalah “segala tindak laku dan perbuattan (aqwal dan af’al) bahkan 

pikiran dan perasaan yang masih dirasakan, yang senantiasa dibimbing 

oleh wahyu, disoroti oleh jiwa iman.
13

  

Pengertian ini menunjukan bahwa akhlak merupakan semua aspek 

tindakan prilaku dan perbuatan baik aqwal maufun af’al bahkan fikiran 

                                                           
13 Ashadi Falih Dab Cahyo Yusuf, Akhlak Membentuk Pribadi Muslim, Aneka Ilmu, 

Semarang 1985, h. 118 
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dan prasaan yang selalu dibimbing oleh wahyu yang disoroti oleh jiwa 

iman. Hal ini sejalan juga dena pendapat Nasrudin Razak bahwwa akhlak 

dalam islam adalah produk dari keyakinan atas kekuasaan dan keesaan 

tuhan, yaitu produk dari jiwa tauhid.
14

 

Berrdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akhlak 

merupakan suatu pengetahuan yang menjelaskan tengtang pernuatan baik 

Dn buruk, serta segala sesuatu yang berkenaan dengan sikap yang 

seharusnya diperhatikam manusi terhadap manusi lain, dirinya sendiri dan 

bahkan lingkunganya. 

2. Macam-macam akhlak  

Sesuai dengan pengertian diatas bahwa pembahasan dan ruang lingkup 

akhlak trpoko adalah tindakan dan sikap baik atau buruk. Aleh karena, 

akhlak itu pada dasrrnya terdiri dari dua macam yaitu sifat-sifat terpuji dan 

sifat-sifat tercela. 

a. Sifat-sifat terpuji (aklhlak mahmudah) maksudnya perbuatan 

dan sifat terpuji atau baik yang tercermin dalam kepribadian 

seseorang. Sifat ini dapat terwujud antara lain: 

1. Rendah hati  

2. Cermat 

3. Sabar  

4. Kepemimpinan 

5. Jujur 

6. Pemaaf 

7. Disiplin 

                                                           
14 Nasrudin Razak, Dienul Islam, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1981, h. 39 
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8. Penyantun 

9. Kreatif.
15

 

Perbuatan dan sifat-sifat lain yang tergolong dalam akhlak mahmudah 

antara lain, sebagai berikut 

1. Taubat ataau sadar , suka kembali kepada yang benar. 

2. Gemar berbakti tanpa pamri 

3. Qonaah tidak serakah 

4. Rajin dan gesit, tidak malas dan tidak memerintah 

5. Jujur anti keculasan 

6. Berdisiplin taat dan mengindahkan peraturan.
16

 

Akhlak terpuji ini merupakan pancaran dari pribadi Rasulullah SAW. 

Apa yang diserukan dan diajarkan selalu di contohkan sendiri dan memancar 

dari pribadinyayang luhur. Perkataan selalu ekwivalen dengan perbuatanya.
17

 

Sehubungan denga inii Allah berfirman di dalam (QS. Al-Ahzab ayat 21)
18

 

yaitu: 

Dari ayat diatas mengambarkan bahwa akhlakul karimah dalam islam 

telah diajarkan dan telah memancar padda diri Rasulullah SAW baik dalam 

perkataan, perbuatan maupun sifat-sifat kepribadian yang luhur. 

b. Sifat-sifat Tercel (akhlak mazmumah)maksudnya sifat-sifat 

yang tercemin pada dir seseorang, dimana sifa-sifat ini 

                                                           
15 Departemen Agama RI, GBPP Mata Pelajaran Agama Islam Untuk SLTA, Jakarta, 

1994, h. 4-7 
16

 Bey arifin dan Abdulah Said, Rahasia Kesehatan Mental Dan Bina Mental Dalam 

Islam, Al-Ikhlas, Surabaya, 1981, h. 36 
17 Nasirudin Razak, Op. Cit, h.36 
18 Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 670 
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merrupakan kebalikan atau lawan dari sifat-sifat terpuji, sifat-

sifat tercela antarra lain: 

1. Takabur  

2. Ceroboh 

3. Pemarah 

4. Curang  

5. Apatis 

6. Dendam 

7. Tidak disiplin 

8. Serakah 

9. Pasif.
19

 

Sifat tercela lainya adalah marah , kebencian, egois, individualisme, bakhil, 

dendam, dan adu domba dan sebagainya.
20

 

3. Fungsi pendidikan akhlak  

Pendidikan akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting bagi anak 

didik atau siswa. Karena dengan pendidikan akhlaklah siswa dapat 

dibimbing dan dibina secara terrarah dan efektif tentang hal-hal yang baik 

dan buruk, dengan pendidikan akhlak anak didik akan memahami tenang 

ajaran akhlak menurut pengetahuan islam dan sekaligus dapat 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Zakia Drajat bahwa pembinaan sikap mental dan akhlak, jauh 

                                                           
19

 Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 7-11 
20 Hamzah Ya’qub, Etika Dalam Islam Pembinaan Akhlakul Karimah (Suatu 

Pengantar), Diponegoro, Bandung, 1983,  h. 128 
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lebih penting dari pada menghafal dalil-dalil dan hukum-hukum agama 

yang tidak diserapkan dan dihayatinya dalam hidup.
21

 

Pendidikan akhlak merupakan kebutuhan bagi anak didik. hal ini 

sesuai dengan pendapat Muhammad Athiyah Al-Abrasi bahwa: bukan 

berrarti kebutuhan anak perli didikan jasmani, tapi juga akan 

membutuhkan kekuatan dalam jjasmani,akal, ilmu dan anak-ank 

membutuhkan pula budi pekerti, perrasaan, kemauan, cita rasa dan 

kepribadian.
22

 

Pembinaan mental dan tingkah laku merupakan aspek dari pendidikan 

akhlak yang dibererikan anak didik atau sisiwa, karena ini, pendidikan 

akhlak berfungsi untuk meningkatkan kesempurnaan dari pada iman 

seseorang siswa, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: (H.R 

Tirmidzi)
23

 

Disamping pendidikan akhlak berfungsi untuk meningkatkan kualitas 

iman, juga dapat meningkatkan kualitas kemanusiaan. Hal ini sejalan 

dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu: (HR. Ibnu Madjah)
24

 

Dari hadis diatas menggambarkan bahwa rupa dan harta tidang 

menjadi pandangan Allah, akan tetapi manusia yang dipandang allah 

                                                           
21 Zakiah Drajat, Ilmu Jiwa Agama, Bulan  Bintang, Jakarta, 1986, h. 107 
22 Muhamad Athiyah Al Abrasyi, Op. Cit, h.15 
23 Imam Tirmidzi, Jami’us Shalih Sunan Tirmidzi JUZ IV, Makhtabah Dahlan Bandung, 

h. 
24 Muhamad Fuad Abdul Baqy, Sunan Ibnu Madjah Juz II, Maktabah Dahlan, Bandung, 

h.1388 
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adalah karena perbuatan yang baik dan hatinya yang suci, dan bahkan dari 

pergaulan sehari-hari harta benda tidak dapat memberi kelapangan kepada 

oranga lain, melainkan dengan akhlaklah yang baik yang tercemin dari 

dalam diri pribadinya. Atau dengan kata lain pendidikan akhlak berfungsi 

untuk meningkatkan kualitas kepribadian anak didik sehingga dapat 

menjadi manusia yang bermanfaat baik bagi dirnya maupun bagi orang 

lain. 

4. Faktor-faktor Pen yebab Kemerosotan Akhlak 

Sebagaimana diketahui bahhwa akhlak manusia itu dapat berubah-

ubah berarti akhlak itu dapat dipengaruhi oleh sesuatu, seperti pada usia 

remaja yang diliputi oleh ketidak stabilan didalam jiwa seseorang anak 

yang berkaitan dedngan pendidikan anak atau poral sebab pada masa-masa 

demikian seorang anak mudah dipengaruhi oleh bebrapa faktor yang 

menyebabkan adanya indikasi yang merupakan problem sosial.  

Menurut Hamkan faktor yang mempengaruhi akhlak ialah keturunan, 

lingkungan, makanan, pergaulan, penyakit yang menimpa dirinya, 

pengalaman dan kejadian yang penting didalam hidup yang tidak 

dilupakan semuanya itu mempengaruhi kepribadian. 

Menurut Zaakkia drajat bahwa faktor penyebab kemerosotan akhlak 

dalam masyarakat adalah: 

1. Kurang tertanam jiwa agama pada tiap-tiap orang dalam 

masyarakat. 
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2. Keadaan masyarakat yang kurang stabil, baik dari segi ekonomi, 

sosial, dan politik. 

3. Pendidikan agam kurang terlaksana menurut mestinya, baik 

dirumah tangga, sekolah, dan masyarakat. 

4. Suasana rumah tangga yang kurang baik. 

5. Diperkenalkanyan secara populeh obat-obatan dan alat anti hamil. 

6. Banyaknya tulisan-tulisan, gambar-gambar, siaran-siaran, 

kesenian-kesenian yang tidak mengindahkan dasar-dasar dan 

tujuan moral. 

7. Kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu luang dengan cara 

yang baik, dan yang membawa kepad pembinaan moral. 

8. Tidak ada atau kurangnya bimbingan dan penyluhan bagi anak-

anak dan pemuda-penuda. 

Sedangakn menurut pendapat Sudarsono addalah sebagai berikut: 

1. Keadaan keluaraga yang meliputi, keadaan keluarga yang kurang 

harmoniis, keaddan ekonomi keluarga, kurangyapengawasan orang tua 

Yng disebabkan karena kesibukan . 

2. Keadaan sekolah yang meliputi kurang ketat dalam displin belajar, 

kuran adanya pekerjaan rumah untuk murid. 

3. Keadam masyaraka yang meliputi, persaingan perekonomian, 

pengangguran keanekaragaman media, pasilitas rekreasi. 
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C. Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam Aklak Siswa 

Pendidikan agama islam adalah suatu usaha bimbingan dan usaha 

terhaddapa anak didik magar nantinya dapat memahami apa yang terkandung 

didalam islam secara keseluruhan, menghayati makna dan maksud serta 

tujuan dan padda akhirnya dapat mengamlkan sera mengembangkan ajaran-

ajaran agma islam yang telah dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya. 

Karrena agama dimaksudkan untuk membentuk manusia seutuhnya, dengan 

perrtama-tama mengarahkan anak didik menjadi manusia yang berriman dan 

bertakwa kepada Allah yang maha Esa. 

Didalam udang-udang sisdiknas no 2 tahun 2003 pada pasal 29 ayat 

(2) ditegaskan bahwa isi kurikulum setiapa jenis, jalur jenjang pendidikan 

wajib memuat antara lain pendidikan agama, yang didalam penjelasanya 

dinyatakan bahwa pendidikan agam merrupakan usaha untuk memperkuat 

iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dalam hubunganya 

dengan kerrukunan antar umat berragama masyarakat untuk mewujudkan 

perrsatuan Nasional. Dalam konteks lanin pendidikan agama islam untuk 

menyiapkan sisa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan 

sertamengembangkan agama islam mellui kegitan bimbingan pengajran dan 

atau latihan dengan memp[erhatikan tuntunan untuk  menghormati agama lain 

dalam hubungan kerukunan antar umat.
25

 

                                                           
25 Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Ilmu Pendidikan Islam, Depag RI, 

h. 83 
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Berrtolak dari makna diatas dijelaskan bahwa Pendidikan Agama 

Islam diharapkan mampu mewujudkan ukhuwah islamiyah, danm melalui 

keagamaan ini dapat dibangun suatu taanan hidup yang adil, rukun, damai dan 

sejahtera sebagaimana diamanatkan islam terkait dengan pesan-pesan 

kemanusaan. 

Apanila dikaji implementasi iman dak takwa dalam kehidupan sehari-

hari berarti menganalisis prilaku manusia yang berhubungan denan tuhan, 

sesama manusia dan makhluk lainya , prilaku ini merupakan cerminan dari 

keimanan dan ketakwaan dalam bentuk hubungan manusia dimaksud baik 

hubungan manusia dengan tuhanya, hubungan manusia dengan sesamanya, 

maupun hubungan manusia dengan makhluk lainya. Oleh karena itu manusia 

takwa merupakan indikator kemuliaan berdasarkan penilaian Allah kepada 

hambanya dengan pendidikan Akhlak.  

Tolak ukur implementasi berbagai hubungan manusia dalam 

kehiduoanya sehari-hari sehingga dapat disebut berakhlak mulia. Dan dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a) Prilaku manusia yang berhubungan denga Allah 

Prilaku manusa ang berhubungan dengan Allah adalah ucapan dan 

prilaku manusia. Oleh karena itu, akhlak manusia yang baik kepada Allah 

adalah manusia yang mengucapkan dan berrtingkah laku yang terpuji 

kepada Allah SWT, baik ucapan melalui ibadah langsung kepada allah 

seperti shalat, puasa, zakat haji, dan sebagainya, maupun melalui prilaku 
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tertentu yang mencerminkan hubungan manusia dengan Allah diluar 

ibadah tersebut. Prilaku manusia dimaksud diuraikan sebagai berikut: 

1. Bersyukur 

2. Bertasbih 

3. Berristigfar 

b) Peilaku yang berhubungan dengan sesamanya  

Prilaku yang berhubungan dengan manusia dengan sesama manusia 

terdiri atas tiga baigian yaitu: 

1. Prilaku yang berhubungan diri 

2. Prilaku yang berhubungan dengan keluarga 

3. Prilaku yang berhubungan dengan masyarakat.
26

 

Dari keeterangan ditas dapat dipahami bahwa implementasi 

pendidikan agama islam berrarti menganalisi tentang prilaku manusia yang 

hubunganya dengan Allah baik itu shalat, puasa, zakat, haji. Serta prilaku 

manusia yang hubunganya dengan sesama seperti, prilaku dengan diri, prilaku 

dengan keluarga, dan prilakudengan masyarakat, bisa dapt dijadika suatu 

pertimbangan ataupun tolak ukur dalam menjelaskan prilaku siswa dalam 

menjelaskan prilaku sisiwa dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam mencapai tingkat keberhasilan anak didik dalam 

mengimplementasikan pendidikan agama islam, maka diperlukan suatu proses 

belajar mengajar pelajaran, pendidikan aggam islam sebagai bahan pelajaran 

                                                           
26 Zainudin Ali, Op. Cit, h. 32-35 
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pendidikan agama islam khususnya untuk tingkat sekolah menengah pertama 

adalah sebagai berikut: 

1. Keimanan 

2. Ibadah 

3. Akhlak 

4. Syari’ah 

5. Muamalah dan tarikh. 

6. Al-qur’an.
27

 

Paradigma baru pendidikan agam islam bahwa materi pendidikan 

aggam islam yang ideal adalah materimampu diserap untuk kemudian 

direalisasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, dengaan kata 

lain bahwa pendidikan agam islam jangan hanya ditekankan pada segi 

kognitif keagamaan semata, namun ia juga harus mennyamaikan nilai-nilai 

keagamaan dan membuatnya terwujud nyata dalam tingkah laku dan budi 

peketi sehari-hari yang sering disebut dengan budimluhur atau akhlakul 

karimah. 

Dari pendapat diatas disimulkan bahwa pendidikan agama islam 

diharapkan harus mampu menjawab kebutuhan peserta didik dan pemakai 

kurikulum diatas karena materi tersebut harus merangsang anak didik, bukan 

hanya dari segi kognitifnya saja tetapi diharapakan mampu dalam 

mengimppelmentasikanya, yang membuatnya terwujud nyata dalam 

                                                           
27 Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Mata Pelajaran Aqidah Akhlak, Dirjen 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1997, h. 7 
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kehidupan sehari-hari dalam tingkahlaku budi pekerti dengan kata lain disebut 

akhlakul karimah.
28

 

Keberhasilan pendidikan agam islma dalam mencapai tujuancpada 

tingkat sekolah dapat diukur dari adanya indikator sebagai berikut: 

a. Siswa memiliki pengetahuan fusional tentang agama 

b. Siswa meyakini ajaran agamanya dan menghormati orang lain 

yang berlainan agama  

c. Siswa semangat beribadah 

d. Siswa mampu menbaca kitab suci agamanya dan berusaha 

memahaminya. 

e. Siswwa bebudi pekerti yang luhur. 

f. Siswa giat bekerja, rajin belajar dan berbuat baik. 

g. Siswa mampu menyukuri nikmat 

h. Siswa mampu menciptakan suasana rukun antar umat beragama 

dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
29

 

Dari keterangan di atas jelaskan bahwa keberhasilan dari Pendidikan   Agama 

Islam dapat di ukur dengan adanya indikator,yang mana setiap dari indikator 

tersebut siswa atau peserta didik diharapkan mampu dan 

                                                           
28 Nurcholis Madjid Dalam Furqana, Pendidikan Agama Dan Akhlak Bagi Anak Dan 

Remaja, Cet 1, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, h. 25 
29 Departemen Agama RI, Bimbingan/Petunjuk Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan 

Agama Islam Guru Agama Sekolah Dasar, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 

1988, h. 2 
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mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat 

mengembangkanya.  

 Adapun tolak ukur keberhasilan Dalam akhlak tersebut meliputi beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Siswa suka bertutur bahasa dan bentuk baik terhadap orang lain 

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

menghormati,menjaga nama baik dan sebagainya.) 

3. Siswa suka bersih dan kebersihan (badan,pakaian,tempat ibadah, 

tempat tinggal atau lingkungan dan sebagainya). 

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

hewan dan benda-benda lainnya). 

5. Siswa mematuhi perturan-peraturan yang berlaku (lalu lintas, tata 

tertib sekolah  ,lingkungan dan sebagainya). 

6. Siswa suka mengucapkan kalimat-kalimat toyibah sesuai dengan 

penggunannya (bekerja,makan.minum,menerima nikmat,  

Mendapat musibah dan sebagainya). 

7. Siswa suka melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam 

kehidupan sehari-hari dilingkunganya (bertemu, menerima tamu, 

berpakain sederhana, dan sebagainya). 
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8.  Siswa menghormati identitas kebiasaan kebangsaan dan Negara RI 

(bendera ,lambang ,lagu kebangsaan dan bahasa).
30

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dengan adanya tolak ukur 

tersebut mka siswa dapat mengimplementasikan akhlak secara efektif dan 

maksimal sehingga dapat tercipta berakhlak baik dalam kehidupan sehari-hari. 

 

   

 

 

 

 

                                                           
30 Ibid, h. 6-7 
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BAB III 

PENYAJIAN DATA LAPANGAN 

A. Sejarah Singkat Berdirinya SMP Tiara Bhakti Bndar Lampung  

Sejarah berdirinya SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung berdirinya 

padda tahun 1988 setatus sekolah suasta dengan kategori sekolah yang waktu 

diselenggarakan secara kombinaswi, dengan izin pendirian danri kanwil 

depdiknas atau dinas pendidikan. 

SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung ini berada di jalan wala suci desa 

way laga, Sukabumi, Bandar Lampung. Potensi dilingkungan sekolah yang 

mendukung program sekolah dengan okasi sekolah aman jauh dari kebisingan 

dengan lokasi strategis dapat ditempuh dengan berjalan kali atau ojek serta 

tanah sekolah yang luas memungkinkan untuk mengembangkan bangunan 

fisik disertaai tenaga pengajar, pendidik atau pelatih yang ada  berdedikasi 

tinggi. Disiplin yang berpotensi menjadi sekolah pavorit dimasa depan.  

Sarana dan prasarana untuk kelancaran proses belajar mengajar 

lumayan memadai sehingga memberikan kemudahan pada siswa dan guru 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

B. Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP Negri 31 Bandar Lampung 

Di atas lahan seluas 3392 M, telah dibangun gedung-gedung yang 

digunakan sebaga ruang belajar, kantor, ruang guru, mushollah dihalaman 

sekolah juga didirikan lapangan olaraga yang semua itu digunakan sebagai 
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sarana dan prasarana SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung dalam menjalankan 

aktivitas. 

Tidak dapat bisa dipungkiri, sebagai upaya peningkatan kualitasnya, 

SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung, berrusaha selalu melengkapi sarana dan 

prasarana , serta memelihara berbagai fasilitas yang telah ada. 

Adapun saran dan prasarana yang dimiliki SMP Tiara Bhakti Bandar 

Lampung adalah terdiri dari banguna fisik dan non fisik. Bangunan fisik SMP 

Tiara Bhakti Bandar Lampung adalah seluruh gedung , ruangan dan banguna 

yang terdapat dilingkungan adalah dengan rincian sebagai berrikut: 

1. Ruang kepala sekolah  : 1 

2. Ruang waka seekolah  : 1 

3. Perpustakaan   : 1 

4. Ruang tata usaha   : 1 

5. Ruang dewan guru  : 1 

6. Ruang belajar   : 5 

7. Ruang komputer   : 1 

8. Ruang mushullah   : 1 

9. Kamar mandi   : 2 

10. Tower air    : 2 

11. Jet pam    : 2 
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12. Lapangan voly   : 1
1
 

Selain banguna fisik SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung juga memiliki 

fasilitas non fisik yang menunjang kegiatan belajar mengajarr dan aktivitas 

sekolah secara keseluruhan, diantaranya sebaga berikut: 

1. Alat-alat oolah raga 

2. Perlengkapan pramuka 

3. P3K dan obat-obatan 

4. Perlengkapan pengeras suara 

5. Media mengajar  

6. Komputer
2
 

C. Keadaan Guru SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung 

Berdassarkan penuturan kepala sekolah, bahwa masihh terdapat 

sejumlah guru dan karyawan dengan latar belakang penddikan yang tidak 

sesuai dengan bidang ajaranya atau bidang studinya, bahkan ada beberapa 

yang latar belakang pendidikanya bukan untuk menjadi seorang guru. Namun, 

menurut kepala sekolah yaitu Desi Sumarsilasih.S.Pd itu merupakan suatu hal 

yang wajar dan itu juga sudah menjadi persoalan yang umum yang juga 

dialami oleh sekolah-sekolah lainya.
3
 

                                                             
1
 Dokumentasi, SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung, tahun 2017/2018 

2 Dokumentasi, SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung, tahun 2017/2018 
3 Desi Sumarsilasih.S.Pd, Wawancara Kepala Sekolah SMP Tiara Bhakti, Bandar Lampung, tanggal,  
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Untuk lebih jelasnya, berikut keadaan tenaga pengajar di SMP Tiara 

Bhakti Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3 

Keadaan Guru dan Karyawan Sekolah SMP Tiara Bhakti Bandar 

Lampung, Kecamatan, Sukabumi, Kota Bandar Lampung  

 

 

No Nama  Pendidikan 

terakhir  

Mengajar  

1.  Desi Sumarsilasih,S.Pd S1 Bahasa Indonesia  

2. Suguwo,S.Pd S1 Pertanian  

3. Wasiyati,S.Pd S1 IPA dan BK 

4. Anisah  SLTA PAI dan bahasa indonesia  

5.  Santoso pondhy,SP S1 Matematika  

6.  Sainem,S.Pd S1 IPA 

7. Andri Yanto SMU Penjaskes dan inkom 

8. Sugiyati Puja Kusuma,S.Pd S1 Tenaga Admin 

9. Heni Yulianti Anggraeni  SMK Seni budya dan B.lampung 

10. Kusmas Tumpo,S.Pd S1 PKN 

11. Nani Agustin,S.Pd SI IPA dan Prakarya 

12. Fahruddin,S.Pd PGSLP IPS 
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13. Imam Ismail,S.Pd S1 Matematika  

14. Zulaiha,S.PD SI B.Inggris 

15. Sukaswan  STM Penjaga Sekolah 

Sumber : dokumentasi SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung tahun pelajaran 2017-

2018 

D. Keadaan Siswa SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung 

Seswa atau anak diidik merupakan Faktor yang sangat penting dalam 

melakukan suatu proses belajar mengajar yang mana berjalan atau tidaanya 

suatu kegiatan belakar mengajar sangat tergantung pada kondisi atau keadaan 

anak didiik tersebut dan kualitas dari embaga itu sendiri yang seirng diukur 

dari jumlah murid yang ada. 

Adapun  keadaan murid yang sedang menempu pendidikan pada sekolah SMP 

Tiara Bhakti Bandar Lampung sebagai berikut: 

Tabel 4 

Jumlah Siswa SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung 

Tahun pelajaran 2017-2018 

No Kelas Jumlah siswa 

1. VII 59 

2. VIII 47 

3. IX 33 
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JUMLAH 139 

Sumber: dokumentasi SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung Tahun 2017/2018 

 

 

E. Struktur SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung 

Tabel 5 

Stuktur SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DINAS KETUA YAYASAN 

Sugiwo,S.Pd 

KETUPA SEKOLAH 

Desi Sumarsilasih,S.pd 

WAKA SEK 

Sugiwo,S.Pd 

DEWAN GURU 

Mata Pelajaran 

SISWA-SISWI 

SMP Tiara Bhakti  

Bandar Lampung 

BK/BP 

Wasiati,S.Pd 

TATA USAHA  

Andri Yanto 
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Sumber: Dokumentasi SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2017/2018 

Stuktur organisasi di atas menggambarkan adanya suatu kordinasi dan 

wewenang dari sattu pihak dan pihak lainya secara jelas, melalui struktur 

organisasi ini juga akan dpahamai bagian-bagian apa-apa saja yang ada 

disuatu lembaga yang berturut bekerjasama antara satu dengan yang lainya. 

Oleh karen itu setiap lembaga termasuk lembaga Pendidikan harus memiliki 

struktur organisasi yang lengkap. 

F. Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam Akhlak Siswa di SMP Tiara 

Bhakti Bandar Lampung  

Dari hasil wawancara penulis dengan annisah menjelaskan bahwa 

Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam mengembangkan akhlak siswa 

di SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung yakni belom mengimplementasikan 

pendidkan agam islam secara baik hal ini terbukti dari beberapa akhlak siswa 

yang belum mencerminkan sikap dan tingkah laku mereka yang dilakukan 

sehari-hari disekolah seperti halnya : bertutur kata dan beerbuat baik terhadap 

orang lain yakni ketika dikelas siswa masih banyak menjahili teman atau 

menggangu teman yang lain, berkata-kata sesuka nati yang membuata orang 

lain menjadi tersinggung dan marah dan masih banyak yang lain yang belum 
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mematuhi peraturan disekolah, seperti masih banyak sisiwa yang datang 

terlambat dan membolos sekolah.
4
 

Dari penjelasan diatas juga di kuatkan oleh wawancara yakni pada 

dasarnya indikator implementasi yang diajarkan oleh guru dalam 

pengembangan akhlak pada siswa di SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung  

adalah sebagai berikut: 

 Memeberrikan informasi melalui penjelasan dalam proses 

belajar mengajar tentang hal-hall yang berhubungan dengan 

akhlak yang baik dan manfaat serrta contohnya dalam 

kehidupan sehari-hari, serta memberikan informasi tentang 

akhlak yang buruk berikut akibatnya yang ditimbulkan bagi 

kehidupan. 

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa Implementasi 

Pendidikan Agama Islam pada diri siswwa itu sendiri di SMP Tiara Bhakti 

Bandar Lampung belum mengimplementasikan Pendidikan Agam Islam 

dengan baik dalam arti siswa masih banyak melakukan perbuatan yang 

sifatnya menimpang yakni berakhlak buruk, namun dalam indikator di atas 

guru pendidikan agma islam telah menjelaskan bebrapa bentuk dari 

implementasi penddikan agama islam dalam mengembangkan akhlakn siswa 

namun pada kenyataanya siswa belum melakukan hal tersebut secara baik. 

                                                             
4
 Anissah, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara, Tanggal  
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BAB IV 

PENGOLAHAN DAN ANALISIA DATA 

Data yang diolah dan dianalisa dalam bab ini adalah data primer (pokok) 

yang diperoleh melalui metode quesioner. Quesioner disebar kepada siswa kelas VII 

dan kelas VIII tentang Implementasi Pendidikan Agama Islam Terhadap Akhlak 

Siswa di SMP Tiara Bakti Bandar Lampung. Quesioner tersebut terdiri dari  17 item 

terdiri dari tifga alternative jawaban sehingga responden tinggal memilih tiga 

alternative jawaban tersebut. 

Setelah quesioner diberikan kepada para siswa, selanjutnya dikumpulkan 

kembali, kemudian dicek apakah semuanya telah terjawab. Quesioner yang terkumpul 

ternyata telah terjawab semua dan kemudian diadakan klasifikasi antara jawaban 

yang sama dari tiap item, sehingga mudah dihitung dan dicari prosentasenya 

kemudian dimasukan kedalam table berikut ini. 
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Tabel 6 

Hasil Jawaban Kuesioner Implementasi Pendidikan Agama Islam Dalam 

Akhlak Siswa di SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung 

No 
Jumlah 

Populasi 

Jawaban Total 

A % B % C % % 

1 40 8 20% 12 30% 20 50% 100 

2 40 11 27.5% 8 20% 21 52.5% 100 

3 40 8 20% 7 17.5% 25 62.5% 100 

4 40 10 25% 6 15% 24 60% 100 

5 40 9 22.5% 11 27.5% 20 50% 100 

6 40 25 62.5% 7 17.5% 8 20% 100 

7 40 6 15% 12 30% 22 55% 100 

8 40 11 27.5% 12 30% 17 42.5% 100 

9 40 26 65% 7 17.5% 7 17.5% 100 

10 40 19 47.5% 11 27.5% 10 25% 100 

11 40 20 50% 12 30% 8 20% 100 

12 40 25 62.5% 12 30% 3 7.5% 100 

13 40 23 57.5% 9 22.5% 8 20% 100 

14 40 19 47.5% 11 27.5% 10 25% 100 

15 40 22 55% 12 30% 6 15% 100 

16 40 20 50% 10 25% 10 25% 100 

17 40 24 60% 6 15% 10 25% 100 

 

 Berdasarkan pada tabulasi tersebut diatas maka selanjutnya di interprestasikan 

sebagai berikut: 
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1. Apakah anda selalu bersikap rendah hati terhadap teman-teman anda? 

a. Sering    =  8 Orang   20% 

b. Kadang kadang  =  12 Orang   30% 

c. Tidak pernah  =  20 Orang   50% 

Interpretasi; Berdasarkan pada jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa siswa 

SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung pada umumnya mayoritas tidak bisa 

bersikap rendah hati terhadap teman temanya dengan prosentase 50% 

2. Apakah anda selalu cermat dalam mengerjakan tugas sekolah? 

a. Sering    =  11 Orang  27.5% 

b. Kadang-Kadang   =  8 Orang  20% 

c. Tidak Pernah  =  21 Orang  52.5% 

Interpretasi; Berdasarkan pada jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa, pada 

umumnya siswa SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung tidak bisa cermat dalam 

mengerjakan tugas sekola, dengan prosentase 52.5% 

3. Apakah anda selalu sabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan? 

a. Sering    =  8 Orang  20% 

b. Kadang-Kadang   =  7 Orang  17.5% 

c. Tidak Pernah  =  25 Orang  62.5% 

Interpretasi; Berdasarkan pada jawaban diatas dapat penulis simpulkan bahwa, 

pada umumnya siswa SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung  pada umumnya 

tidak bisa  sabar dalam mengahadapi segala ujian dan cobaan dengan 

prosentase 62.5% 
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4. Apakah anda bersikap  sabar ketika dimarahi oleh guru? 

a. Sering    =  10 Orang  25% 

b. Kadang-Kadang   =  8 Orang  15% 

c. Tidak Pernah  =  24 Orang  60% 

Interpretasi; Berdasarkan  dari jawaban yang diberikan siswa pada SMP Tiara 

Bhakti Bandar Lampung  pada umumnya tidak bisa bersikap sabar ketika 

dimarahi oleh guru dengan prosentase 60% 

5. Apakah anda selalu jujur kepada orang tua? 

a. Sering    =  9 Orang  22.5% 

b. Kadang-Kadang   =  11 Orang  27.5% 

c. Tidak Pernah  =  20 Orang  50% 

Interpretasi; Berdasarkan jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa pada 

umumnya, siswa SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung prilakunya dalam 

keluarga tidak dapat mengimplementasikan Pendidikan Agama Islam dalam 

mengembangkan akhlak, karena tidak dapat bersikap jujur terhadap orang tua, 

dengan prosentase 50% 

6. Apakah anda sering berbohong pada orang tua? 

a. Sering    =  25 Orang  62.5% 

b. Kadang-Kadang   =  7 Orang  17.5% 

c. Tidak Pernah  =  8 Orang  20% 

Interpretasi; Berdasarkan jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa pada 

umumnya, siswa SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung prilakunya dalam 
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keluarga tidak dapat mengimplementasikan Pendidikan Agama Islam dalam 

mengembangkan akhlak, karena sering berbohong terhadap orang tua, dengan 

prosentase 62.5% 

7. Apakah anda sering memaafkan orang yang selalu berbuat salah kepada anda? 

a. Sering    =  6 Orang  15% 

b. Kadang-Kadang   =  12 Orang  30% 

c. Tidak Pernah  =  22 Orang  55% 

Interpretasi; Berdasarkan pada jawaban diatas dapat penulis katakan bahwa, 

siswa SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung  pada umumnya tidak sering 

memaafkan orang lain yang berbuat salah dengan prosentase 55% 

8. Apakah anda selalu disiplin dalam mematuhiperaturan disekolah? 

a. Sering    =  11 Orang  27.5% 

b. Kadang-Kadang   =  12 Orang  30% 

c. Tidak Pernah  =  17 Orang  42.5% 

Interpretasi; Berdasarkan pada jawaban diatas dapat penulis katakan bahwa, 

siswa SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung  pada umumnya siswa tidak selalu 

disiplin dalam mematuhi peraturan disekolah dengan prosentase 42.5% 

9. Apakah anda sering bersikap takabur? 

a. Sering    =  26 Orang  65% 

b. Kadang-Kadang   =  7 Orang  17.5% 

c. Tidak Pernah  =  7 Orang  17.5% 
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Interpretasi; Berdasarkan jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa pada 

umumnya, siswa SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung prilakunya dalam 

masyarakat tidak dapat mengimplementasikan Pendidikan Agama Islam 

dalam mengembangkan akhlak, karena sering berbuat takabur dengan semua 

orang, dengan prosentase 65% 

10. Apakah anda suka ceroboh? 

a. Sering    =  20 Orang  50% 

b. Kadang-Kadang   =  12 Orang  30% 

c. Tidak Pernah  =  8 Orang  25% 

Interpretasi; Berdasarkan jawaban yang diberikan siswa SMP Tiara Bhakti 

Bandar Lampung, seing berikap ceroboh dalam mengerjakan pekerjaan, 

dengan prosentase 47.5% 

11. Apakah anda sering marah ketika teman anda sering usil kepada anda? 

a. Sering    =  20 Orang  50% 

b. Kadang-Kadang   =  12 Orang  30% 

c. Tidak Pernah  =  8 Orang  20% 

Interpretasi; Berdasarkan jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa siswa SMP 

Tiara Bhakti Bandar Lampung pada umumnya mayoritas sering marah ketika 

ada temanyang usil, dengan prosentase 50% 

12. Apakah anda sering bersikap curang dalam mengerjakan soal ujian? 

a. Sering    =  25 Orang  62.5% 

b. Kadang-Kadang   =  12 Orang  30% 
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c. Tidak Pernah  =  3 Orang  7.5% 

Interpretasi; Berdasarkan jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa pada 

umumnya, siswa SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung tidak dapat 

mengimplementasikan Pendidikan Agama Islam dalam mengembangkan 

akhlak, karena sering curang dalam mengerjakan soal ujian, dengan 

prosentase 62.5% 

13. Apakah anda sering curang ketika bermain dengan teman-teman anda? 

a. Sering    =  23 Orang  57.5% 

b. Kadang-Kadang   =  9 Orang  22.5% 

c. Tidak Pernah  =  8 Orang  20% 

Interpretasi; Berdasarkan jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa pada 

umumnya, siswa SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung tidak dapat 

mengimplementasikan Pendidikan Agama Islam dalam mengembangkan 

akhlak, karena sering curang dalam mengerjakan soal ujian, dengan 

prosentase 20% 

14. Apakah nada suka dendam ketika ada teman yang membuat anda marah dan 

sakit? 

a. Sering    =  19 Orang  47.5% 

b. Kadang-Kadang   =  11 Orang  27.5% 

c. Tidak Pernah  =  10 Orang  25% 
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Interpretasi; Berdasarkan jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa siswa SMP 

Tiara Bhakti Bandar Lampung pada umumnya suka dendam ketika ada teman 

yang membuat marah dan sakit, dengan prosentase 47.5% 

15. Apakah anda sering terlambat datang sekolah? 

a. Sering    =  22 Orang  55% 

b. Kadang-Kadang   =  12 Orang  30% 

c. Tidak Pernah  =  6 Orang  15% 

Interpretasi; Berdasarkan jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa siswa SMP 

Tiara Bhakti Bandar Lampung pada umumnya mayoritas sering terlambat 

datang kesekolah, dengan prosentase 55% 

16. Apakah anda sering ribut dalam kelas? 

a. Sering    =  20 Orang  50% 

b. Kadang-Kadang   =  10 Orang  25% 

c. Tidak Pernah  =  10 Orang  25% 

Interpretasi; Berdasarkan jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa siswa SMP 

Tiara Bhakti Bandar Lampung pada umumnya mayoritas sering ribut didalam 

kelas, dengan prosentase 55% 

17. Apakah anda sering serakah dalam menghabiskan makanan? 

a. Sering    =  24 Orang  60% 

b. Kadang-Kadang   =  6 Orang  15% 

c. Tidak Pernah  =  10 Orang  25% 
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Interpretasi; Berdasarkan jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa pada 

umumnya, siswa SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung prilakunya dalam 

keluarga tidak dapat mengimplementasikan Pendidikan Agama Islam dalam 

mengembangkan akhlak, karena sering serakah dalam menghabiskan 

makanan, dengan prosentase 60% 

Dari analisis kuisioner tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan analisis sebagai 

berikut: 

1. Aspek pertama yaitu yang berkaitan dengan prilaku manusia yang berkaitan 

dengan Allah, seperti : Rendah Hati, Jujur Terhadap Orang Tua, Takabur, Dan 

Memafkan Orang Lain yakni dari 40 orang siswa SMP Tiara Bhakti Bandar 

Lampung belum mengimplementasikan Pendidikan Agama Islam secara baik, 

yakni dalam hal pengembangan akhlaknya, yang mana terlihat dalam 

keterangan data kuisioner daitas pada item nomor, 1, 5, 6, 7, 9, dan 17.  

2. Aspek kedua tentang yang berkenaan dengan hubungan dengan mannusia, 

dalam aspek ini terdapat tiga bagian yakni: perilaku manusia yang 

berhubungan dengan diri sendiri yang mana aspek ini siswa dituntut untuk 

bersabar, cermat, disiplin, dalam hal memathu peraturan sekolah, serta ribut 

dalam kelas tetapi siswa SMP  Tiara Bhakti Bandar Lampung tidak 

mengmbangkan akhlak tersebut dalam implementasi diri sendiri. Yang mana 

dalam hal tersebut dapat dilihat dalam item nomor 8, 10, 15, dan 16. Aspek 

kedua yang berhubungan dengan antar manusia, yang indikatornya berkenaan 
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dengan memaafkan orang lain, marah, dendam serta bersikap curang dengan 

orang lain. 

Dari hasil data wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa, Guru 

Pendidikan Agama Islam sudah melakukan secara baik untuk dapat 

mengefektifkan dalam hal pengajaranya yakni dengan memberikan informasi 

mengenai bagaimana dalam pembelajaranya dapat tercapai tujuan intruksional 

akhir, seperti guru menjelaskan akhlak yang baik dan akhlak yang buruk serta 

dampaknya, dengan pembelajaranya menggunakan metode metode yang 

bervariatif yang tidak hanya dilakukan didalam namun juga dilakukan diluar 

sekolah atau kelas. Serta pembiasaan-pembiasaan yang terkait dengan akhlak 

yang baik dan buruk melalui suritauladan. Namun kenyataanya siswa di SMO 

Tiara Bhakti Bandar Lampung belum mengimplementasikan Pendidikan 

Agama Islam secara baik yakni mengembangkan akhlak siswa baik yang 

berhubungan dengan allah SWT maupun yang berhubungan dengan sesame. 

Dengan demikian, maka hipotesis yang diajukan berbunyi 

“Implementasi Pendidikan Agama Islam kurang berhasil terhadap siswa di 

SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung. 
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BAB V 

KESIMPULAN SARAN DAN PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah membahas data hasil penelitian di SMP Tiara Bhakti Bandar 

Lampung, dengan memperhatiakan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari 

penelitan yang ada dilapangan maupun yang berkaitan dengan teori- teori yang 

ada, maka dapat ditarik suatu kesimpulan akhir penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran sudah dilakukan 

dengan baik namun dalam mengimplementasikan Pendidikan Agama 

Islam di SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung dalam pengembangan 

akhlak siswa belum berhasil dalam kehidupan sehari-hari khususnya 

lingkungan sekolah. 

2. Untuk mengimplementasikan dari pada Pendidikan Agama Islam 

Dalam Akhlak Siswa yaitu kurangnya minat yang tinggi untuk belajar 

pendidikan agama islam serta kurang pembiasaan dalam diri siswa 

yakni dengan melakukan latihan-latihan, praktek dan bagaimana 

prilaku akhlak yang baik sesuai dengan norma norma ajaran islam. 
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B. Saran-saran 

Sesuai dengan hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi 

pendidikan agama islam dalam akhlak siswa di SMP Tiara Bhakti Bandar 

Lampung, kurang berhasil / kurang baik. Oleh sebab itu melalui penulisan skripsi 

ini dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:  

1. Diharapkan kepada pihak sekolah lebih meningkatkan kinerja seluruh 

tenaga kependidikan menciptakan hubungan kerjasama dalam 

membina moralitas peserta didiknya sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan dan pengajaran dalam pembentukan akhlak siswa 

di SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung. 

2. Diharapkan perhatian guru kepada semua yang dilakukan siswa 

sehari-hari lebih ditingkatkan sehingga siswa betul betul dapat 

diawasi secara cermat dan continue bagaimana siswa dalam 

Mengimplementasikan Pendidikan Agama Islam. 

3. Diharapkan pula kepada orang tua, dilingkungan keluarga dan 

pemuka agama dilingkungan masyarakat untuk turut menciptakan 

situasi kehidupan yang memelihara moralitas, sehingga turut 

menjunjung terhadap implementasi pendidikan agama islam dalam 

pengembang akhlak siswa SMP Tiara Bhakti Bandar Lampung karena 

semuanya tidak lepas dari ketiga diatas. 
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C. Penutup 

Dengan memenjatkan syukur alhamdulilah atas limpahan rahmat dan 

hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tidak mengalami hambatan 

yang berarti meskipun harus tersendat-sendat mengorbankan waktu, pikiran, 

perasaan, dan materi karena hidup adalah perlu pengorbanan dan perjuangan, 

namun akhirnya skripsi ini dapat diselesaiakan tepat pada waktu yang penulis 

inginkan. 

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan potensi pengalaman 

serta pengawasan keilmuan yang ada sehingga kemungkina skripsi iini masih ada 

kesalahan dan kekeliruan baik disengaja maupun tidak. Karena manusia tidak ada 

yang sempurna dan hanya bisa berharap untuk selalu mendapatkan apa yang di 

inginkan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

kontruktif guna perbaikanyang akan datang dari pembaca dan penguji. 

Akhirnya atas bimbingan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas 

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya dan semoga Allah 

SWT yang maha menatap memberikan rahmad dan ridhonya. Amin Yarabbal 

Alamin.  
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