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ABSTRAK

UPAYA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PEMBINAAN 
MENTAL PESERTA DIDIK DI SMP IT DAAR AL-HIKMAH 

KECAMATAN SEPUTIH MATARAM 
LAMPUNG TENGAH

Oleh

AHMAD KHANIF

Guru Pendidikan Agama Islam memiliki peranan yang strategis dalam upaya 
melakukan pembinaan mental peserta didik agar mereka dapat mengembangkan 
potensi yang ada didalam diri masing-masing peserta didik. Upaya-upaya yang 
dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam membina mental peserta didik akan 
mempengaruhi perkembangan peserta didik kearah yang lebih baik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru 
Pendidikan Agama Islam dalam membina mental peserta didik SMP IT Daar Al-
Hikmah Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis 
kualitatif deskriptif, yaitu analisis data yang menekankan pada makna, penalaran, 
definisi suatu kejadian tertentu serta menggambarkan situasi dilapangan dengan apa 
adanya mengenai perilaku obyek yang sedang diteliti. Metode pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan metode observasi, interview, dan dokumentasi, yang 
kemudian dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode berfikir 
induktif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa guru Pendidikan Agama Islam telah 
melakukan upaya-upaya dalam pembinaan mental peserta didik di SMP IT Daar Al-
Hikmah Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah yaitu dengan 
membiasakan peserta didik untuk berperan aktif dalam kegiatan disekolah, baik 
dalam proses belajar mengajar atau kokurikuler maupun diluar jam belajar atau ekstra 
kurikuler. Selain itu guru Pendidikan Agama Islam juga melakukan pembinaan 
mental terhadap peserta didik dengan cara memberikan bimbinngan dan penyuluhan 
serta mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat menunjang potensi 
peserta didik.

Kata-kata kunci : Upaya yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam 
membina mental peserta didik.
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MOTTO

Keseksesan yang diraih oleh seorang anak adalah bentuk dari do’a orang tua 

yang dikabulkan.  

ُكلُّ َمْو ُلْو ٍد ُیْو ِلُد َعَل اْلِفْطَر ِة َفَاُبْو ُه َیُھْو ِدِنِھ َاْوُیَنِصْیَر ِنِھ َاْو ُیَمُجَسِنِھ

( روه امام البیھقي ) 

Artinya : “Setiap anak dilahirkan membawa fitrah (Beragama) maka kedua orang 

tuanyalah yang menjadikannya yahudi, nasrani atau majusi”1. 

                                                          
1 Imam Al Baihaqi, Shahih Muslim, (Jakarta: Widjaya, 1992), Penerjemah H. 

Hamidi dkk, 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul

Sebelum penulis menguraikan skripsi ini lebih lanjut, lebih dahulu akan 

dijelaskan pengertian judul skripsi “Upaya Upaya Guru Pendidikan Agama Islam 

Dalam Pembinaan Mental Peserta Didik di SMP IT Daar Al-Hikamah Kecamatan

Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah”. Adapun Penjelasan istilah yaitu 

1. Upaya

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata upaya memiliki makna 

suata usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, 

mencari jalan keluar, dan sebagainya2.

Berdasarkan definisi diatas, dapat diperjelas bahwa upaya yang dimaksud 

disini adalah bagian dari usaha-usaha yang harus dilakukan oleh guru 

pendidikan agama Islam dalam pembinaan mental terhadap peserta didik.

2. Guru Pendidikan Agama Islam

Guru Pendidikan Agama Islam adalah seorang yang telah mengkhususkan 

diri untuk melakukan kegiatan guna menyampaikan ajaran-ajran agama Islam 

kepada seorang atau kelompok kelas3.

                                                          
2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1995), H.234
3 Kementerian Agama RI, Kurikulum Pendidikan Agama Di Sekolah Menengah, (Surabaya : 

Bina Ilmu, 2006), h.36
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Berdasarkan pengertian diatas dapat diperjelas bahwa guru pendidikan 

agama Islam adalah seorang yang memiliki profesi sebagai pengajar atau 

pendidik khusus pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

3. Pembinaan 

Pembinaan adalah usaha sadar, tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik4.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa pembinaan adalah 

mengusahakan agar sifat atau watak menjadi pribadi yang lebih baik.

4. Mental 

Mental adalah hal yang menyangkut batin, watak manusia, yang bukan

bersifat badan dan tenaga. Sedangkan menurut Dr. Zakiah Daradjat kata 

mental sering digunakan sebagai ganti dari kata personality (kepribadian) yang 

berarti bahwa mental dalam semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi,

sikap, (attitude) dan perasaan yang dalam keseluruhan akan menentukan corak 

tingkah laku, cara menghadapi sesuatu hal yang menekan perasaan,

mengecewakan atau menggembirakan, menyenangkan dan sebagainya5.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pembinaan 

mental adalah mengusahakan agar pribadi seseorang menjadi lebih dan sesuai 

dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama Islam.

                                                          
4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1995), H.194
5 Zakiah Daradjat Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental, ( Jakarta: Bulan Bintang, 

1982) h.38-39



3

5. SMP IT Daar Al-Hikmah Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah.

SMP IT Daar Al-Hikmah Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah 

adalah suatu lembaga pendidikan formal pada jenjang sekolah menengah 

pertama yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Lampung Tengah, yang dalam hal ini menjadi objek penelitian. 

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini adalah 

sebagai berikut :

1. Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan pada setiap jenjang lembaga pendidikan. Mata pelajaran tersebut 

dirasa memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan mental atau 

kepribadian setiap peserta didik. Oleh karenanya pemberian materi tersebut 

harus diberikan secara konsisten sesuai dengan proporsinya dan harus 

diupayakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, agar siswa memiliki 

mental yang baik.

2. Guru Pendidikan Agama Islam di SMP IT Daar Al-Hikmah Kecamatan 

Seputih Mataram Lampung Tengah, telah menjalankan perananya dalam

pembinaan mental peserta didik. Namun masih ada sebagian peserta didik 

yang dinilai oleh guru belum menunjukan mental yang baik sebagai seorang 

muslim. Kondisi ini yang melatar belakangi ketertarikan penulis untuk 
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mengkaji secara lebih mendalam mengenai berbagai upaya yang dilakukan 

guru dalam pembinaan mental peserta didik.

3. Dalam melakukan usaha pembinan pasti ada sebua kendala maupun 

hambatan. Begitupun usaha yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam 

dalam membinan mental peserta didik banyak mengalami kendala atau 

hambatan, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti ingin mengungkap 

apa saja yang menjadi kendala guru dalam melakukan pembinaan mental.

C. Latar Belakang Masalah

Beberapa masalah pokok yang sedang menjadi perhatian pemerintah 

Indonesia dewasa ini adalah masalah pembangunan, salah satunya adalah 

pentingnya pembangunan Mental, Karena mentallah yang akan mengendalikan 

setiap gerak, sikap, dan tindakan manusia. Apa bila mental kurang sehat, atau 

pembangunannya kurang integritas, maka segala usaha dan tindakan yang ditujukan

kepada pembangunan disegala bidang belum tentu akan membawa hasil seperti 

yang diharapkan. 

Pengertian mental menurut bahasa adalah sesuatu yang bersangkutan 

dengan batin atau watak manusia, yang bukan bersifat fisik atau badan. Sedangkan 

menurut Musthafa Fahmi sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Mahmud, 
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mendefinisikan kesehatan mental adalah kemampuan individu dalam penyesuaian 

terhadap diri sendiri dan lingkungan sosialnya.6

Pendidikan merupakan hal yang selalu diperbincangkan, karena pendidikan

menjadi kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan potensi dirinya. Tujuan

pendidikan yang diungkapkan oleh para ahli diantaranya yaitu pendidikan bertujuan

untuk membebaskan manusia, mengembangkan potensi anak, membentuk watak 

atau karakter anak, mentransfer nilai-nilai kehidupan, serta memberikan potensi 

untuk mengembangkan keterampilan.

Tujuan pendidikan baik untuk membentuk watak, membebaskan manusia, 

atau menanamkan nilai-nilai ataupun hanya bertujuan memberikan keterampilan, 

semuanya tidak dapat terlepas dari aspek mental peserta didik. Hal ini sejalan 

dengan rumusan tujuan pendidikan Nasional yang tercantum dalam UUD Republik 

Indonesia Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pada pasal 3 yang 

menyebutkan bahwa :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak 

                                                          
6 Ramayulis, Psikologi Agama, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011) h.140
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mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.7

Dilihat dari sudut pandang pendidikan, proses pendidikan memang 

mengandung unsur afektif, kognitif, dan psikomotorik, namun pada praktiknya 

pendidikan lebih menonjolkan unsur kognitif atau pengetahuan. Pendidikan hanya 

dilihat sebagai proses transfer pengetahuan, termasuk di dalamnya materi 

pendidikan yang berisi pendidikan moral ataupun akhlak, yang disampaikan dalam 

bentuk pengetahuan dan diukur dengan sejumlah soal sebagai alat ukur pengetahuan 

peserta didik, tentang materi yang telah dipelajari.

Sekolah merupakan salah satu lingkungan pendidikan yang memiliki 

pengaruh besar terhadap perkembangan jiwa peserta didik atau remaja. Disamping 

mendidik kepandaian dan keterampilan, sekolah juga berupaya mengadakan 

pembinaan yang bersifat positif bagi peserta didiknya. Dalam lingkungan 

pendidikan, guru sangat berperan penting dalam proses pembinaan peserta didik. 

Lebih-lebih guru Agama Islam, yang sangat berpengaruh karena agama Islam 

merupakan salah satu dari pengendali mental.

Pendidikan Agama Islam (PAI) diartikan pendidikan yang materinya 

berkaitan dengan keimanan, ketakwaan, akhlak dan ibadah kepada Allah SWT. PAI 

berkaitan dengan pembinaan mental spiritual yang selanjutnya dapat mendasari 

                                                          
7Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hal. 7  
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tingkah laku manusia dalam menjalani berbagai kehidupan. PAI tidak terlepas dari 

upaya menanamkan nilai-nilai serta unsur agama pada jiwa seseorang.

Pembinaan mental, tidak mungkin tanpa menanamkan jiwa agama pada 

tiap-tiap orang, karena agamalah yang memberikan pengawasan dari luar, atau 

polisi yang mengawasi atau mengontrolnya, karena setiap kali terpikir atau tertarik 

hatinya kepada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agamanya, tawqanya akan 

menjaganya dan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Mental 

yang sehat ialah iman dan taqwa kepada Allah SWT, dan mental seperti ini yang 

akan membawa perbaikan hidup dalam masyarakat, keluarga dan bangsa.8

Supaya agama menjadi pengendali mental bagi seseorang, hendaknya 

Pendidikan Agama Islam ikut serta dalam pembinaan kepribadian setiap individu 

dan harus menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kepribadian setiap 

individu. Tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, Pendidikan Agama Islam 

juga harus memperhatikan kepribadian setiap individu peserta didik. Hal ini telah

lama menjadi pemikiran para ahli, Satu diantaranya adalah Zakiah Daradjat yang 

menjelaskan pentingnya pendidikan agama bagi peserta didik. Pendidikan agama

melalui pembiasaan dan pembinaan kepribadian anak menjadikan peserta didik

akan memiliki mentalitas yang lebih baik. Pendidikan agama menjadi dasar

pembentukan sikap dan jiwa agama pada anak didik9. Firman Allah SWT dalam QS 

Ar-ra’du ayat 28-29 sebagai berikut :

                                                          
8  Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental dalam Keluarga, (Jakarta; Pustaka Antara, 1992), h.40
9 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 1970). H. 73
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Artinya :
(28)”(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 
tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati 
Allah-lah hati menjadi tenteram.”
(29)Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka 
kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. (QS. Ar-Ra’du:28-29).

Setiap Guru Pendidikan Agama Islam hendaknya menyadari, bahwa 

pendidikan agama, bukanlah sekedar mengajarkan pengetahuan agama dan melatih 

keterampilan anak didik dalam melaksanakan ibadah. Akan tetapi, pendidikan

agama jauh lebih luas dari itu, yang paling utama pendidikan bertujuan untuk 

membentuk kepribadian anak sesuai dengan ajaran agamanya, itu lebih penting dari 

sekedar menghafal dalil-dalil dan hukum-hukum agama. Guru agama memang tidak 

sekedar dituntut untuk memiliki kemampuan berdiri dikelas, tetapi juga dituntut 

untuk mampu memainkan peran sebagai komunikator dalam menciptakan suasana

keagamaan individu-individu maupun kelompok dilingkungan sekolah. Guru agama 

akan dihadapkan pada keragaman pengetahuan, pengalaman, dan persepsi 

keagamaan terhadap siswa serta lingkungan sekolah terutama sesama pendidik10.

Tumbuh dan berkembangnya seorang anak tercermin dari bagaimana 

perlakuan dan pembiasaan orang tua terhadap anaknya. Apabila kita memahami 

betapa besar pengaruh lingkungan rumah bagi kehidupan anak, maka kedua orang 

                                                          
10 Malik Fajar,Holistika Pemikiran Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), H.191-

192.
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tua dan juga guru memiliki kewajiban yang penuh dalam mempersiapkan anak dan 

melindunginya dari keterbelakangan serta mengarahkannya agar tumbuh didalam 

jiwanya ruh keagamaan dan kemuliaan. Dari kemungkinan-kemungkinan diatas, 

penulis tertarik untuk mendeskripsikan bimbingan orang tua atau guru dalam 

membina mental peserta didik. 

Rizda Amil mengungkapkan, hendaknya setiap orang tua menyadari bahwa 
dalam pembinaan pribadi anak sangat diperlukan pembiasaan pembiasaan dan 
latihan-latihan yang sesuai dengan perkembangan jiwanya, karena dengan 
pembiasaan-pembiasaan dan latihan-latihan akan membentuk sikap tertentu kepada 
anak, yang lambat laun sikap itu akan bertambah jelas dan kuat, akhirnya tidak 
tergoyahkan lagi karena telah masuk menjadi bagian dari pribadinya11.

Untuk membina anak agar memiliki mental yang baik, tidaklah mungkin 

hanya dengan penjelasan pengertian saja, akan tetapi perlu membiasakannya untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti latihan-latihan keagamaan yang 

menyangkut ibadah. Dengan dibiasakan sejak dini, lambat laun anak akan terbiasa 

dan terdorong oleh perbuatan tersebut, sehingga dapat melakukannya sesuai dengan 

kemampuannya.

Islam mewajibkan agar pendidik mendidik atau membimbing anak 

didiknya dengan ajaran Islam, supaya nantinya menjadi anak yang sholeh, bertakwa 

serta dapat menjalankan perintah-perintah yang diajarakan dalam Islam. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah SWT : 

                                                          
11 Rizda Amil, Peran Orang Tua Dalam Pembinaan Anak, (Jakarta: Bina Aksara, 2001) h. 98
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka. (QS. At-Tahrim : 6)

Membina mental pada dasarnya tidak lain adalah suatu proses 

pengembangan diri individu dan kepribadian seseorang yang dilaksanakan secara 

sadar dan penuh tanggung jawab untuk dapat meningkatkan keterampilan prilaku 

atau sikap, serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pembinaan 

mental pada hakikatnya menuntut seseorang agar memberi petunjuk agar peserta 

didik mampu melakukan dan meningkatkan pengalaman-pengalaman ajaran agama 

Islam secara nyata sehingga terbentuklah dalam diri pribadi peserta didik sesuai 

dengan ajaran agama Islam. 

Dalam perspektif Islam, normal atau tidak normalnya mental seseorang 

berpijak pada aspek spiritualitas keagamaan. Seberapa jauh keimanan seseorang 

yang tercermin dalam kehidupan keberagamaan dalam kesehariannya menjadi titik 

tolak penting dalam menentukan baik atau tidaknya mental seseorang. Islam melihat 

mental seseorang sebagaimana kaitannya dengan iman dan akhlak.

Guru dalam memberikan pembinaan mental kepada peserta didik 

hendaknya mengarah pada pembentukan kepribadian yang Islami. Ada beberapa 

indikator yang bisa ditempuh guru dalam pembinaan mental peserta didik di 

sekolah, antara lain sebagai berikut :
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1. Memberikan pendidikan aqidah atau tauhid 

Landasan tauhid atau aqidah inilah yang mendasari sikap atau gerak 

dan pola pikir setiap muslim. Bila tauhid atau dengan kata lain iman telah 

tertanam kuat dalam dirinya, maka ia tidak akan mudah tergoda oleh arus 

negatif perkembangan zaman.

2. Memberikan pendidikan tentang ibadah

Dalam agama Islam ibadah merupakan sarana bimbingan kepada 

umat muslim, terutama generasi muda untuk dapat mengendalikan ego dan 

emosinya. Ibadah juga dapat menentramkan hati dan dapat mengendalikan 

jalan fikirannya dalam menghayati segala amal kebajikan12.

3. Memberikan pendidikan akhlakul karimah

Dalam kehidupan ini sangat diperlukan akhlak yang baik dalam 

menyikapi segala sesuatunya. Akhlak merupakan perangai setiap insan, 

manusia dapat dikatakan baik oleh orang lain jika akhlak yang dimilikinya 

baik, begitu juga sebaliknya. Terbentuknya akhlak yang baik merupakan 

sebuah target utama dalam pembinaan mental13.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa pembinaan mental kepada peserta 

didik hendaknya mengacu pada pembinaan dalam bidang pendidikan tauhid, ibadah, 

dan pendidikan akhlakul karimah. Namun demikian, hendaknya disesuaikan dengan 

                                                          
12 Hasan Basri, Remaja Berkualitas, ( Jakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h.47
13 Ibid, h.48
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perkembangan usia peserta didik, agar pembinaan yang diberikan dapat diterima 

serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan menurut Al-Ghazali, berpendapat bahwa keabnormalan mental 

identik dengan akhlak yang buruk. Akhlak yang baik dikategorikan sebagai sifat 

para rasul Allah. Sedangkan akhlak yang buruk dinyatakan sebagai racun yang 

berbisa yang dapat membunuh, atau kotoran yang bisa menjauhkan seseorang dari 

Allah SWT. Seseorang yang memiliki akhlak yang buruk, maka akan menimbulkan 

sebuah gejala mental yang kurang baik, begitupun sebaliknya. Ukuran yang biasa 

digunakan untuk mengetahui keabnormalan mental dalam Islam adalah kesadaran 

diri sebagai hamba Allah, ketaatan beribadah dan kontuinitas melakukan perbaikan 

akhlak menuju tercapainya derajat insan kamil atau untuk mencapai Taqarrub ila 

Allah14.

Secara umum akhlak dibagi menjadi akhlak terpuji (baik) dan akhlak 

tercela (buruk). Adapun akhlak terpuji yang termasuk mencerminkan sebuah mental 

yang baik yaitu :

1. Senantiasa mengingat Allah SWT
2. Selalu bersyukur
3. Sabar
4. Suka menolong
5. Qonaah 
6. Memiliki jiwa optimis
7. Amanah
8. Pekerja keras, dan lain-lain

                                                          
14 Ramayulis, Op Cit, h.167
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Sedangkan akhlak tercela (buruk) yang mencerminkan sebuah mental yang 

kurang baik adalah sebagai berikut :

1. Pemarah 
2. Suka berbohong
3. Egois
4. Sombong
5. Berkata dusta
6. Berjiwa pesimis
7. Rasa mendongkol
8. Kurang percaya diri, dan lain-lain

Mental seseorang dapat berubah, dengan begitu mental dapat dirubah atau 

dipengaruhi oleh sesuatu. Karena itu ada usaha-usaha yang bisa digunakan untuk 

mendidik dan membina mental seseorang. Artinya berusaha untuk memperbaiki 

kehidupan yang nampak kurang baik sehingga menjadi lebih baik. Faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi mental adalah :

1. Hereditas
2. Pengalaman
3. Lingkungan
4. Faktor intern (dari dalam)
5. Faktor ekstern (dari luar).

Untuk membina peserta didik agar memiliki mental yang baik, maka guru 

Pendidikan Agama Islam memilki peran seperti berikut :

1. Menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini, sehingga akan membentuk 
sikap dan kepribadian peserta didik.

2. Memberikan suri tauladan atau contoh perbuatan yang baik.
3. Melakukan kebiasaan atau latihan yang membuat peserta didik cenderung 

untuk dapat melakukan perbuatan yang baik.
4. Membiasakan mengadakan kegiatan keagamaan, seperti perayaan hari-hari 

besar Islam.
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5. Mengadakan pembinaan keagamaan, seperti sholat, dzikir, merawat 
jenazah, dan lain lain.

6. Memberikan teguran secara lisan maupun tulisan apa bila ada peserta  didik 
yang mencerminkan perilaku buruk.

7. Memberikan arahan dan motivasi15.

Sedangkan indikator dari keberhasilan seorang guru dalam membina 

mental peserta didiknya dapat dilihat dari kemampuan dasar dengan berlandaskan 

keimanan yang benar yaitu :

1. Peserta didik bersemangat dalam beribadah kepada Allah.
2. Peserta didik mampu membaca Al-Qur’an dan memahaminya.
3. Peserta didik terbiasa berkepribadian muslim 
4. Peserta didik mampu menjalankan tarikh-tarikh Islam
5. Peserta didik terbiasa menerapkan aturan-aturan Islam dalam kehidupan 

sehari-hari16.

Berdasarkan hasil observasi dan interview pada saat pra survay, diperoleh 

gambaran mengenai peranan yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam 

SMP IT Daar Al-Hikmah Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah dalam 

pembinaan mental peserta didik, sebagaimana keterangan dibawah ini :

Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam selalu membiasakan siswa-
siswi untuk berdo’a kemudian membaca Al-Qur’an sebelum memulai pembelajaran, 
dan menugaskan Peserta didik untuk memberikan tausiah mengenai agama nilai-
nilai ajaran agama Islam secara bergiliran setiap jam pelajaran PAI. Selain itu, 
dalam proses belajar mengajar guru juga sering menerapkan metode-metode 
pembelajaran yang dapat menumbuhkan mental peserta didik dengan pendekatan 
kepeserta didik. Beberapa metode tersebut adalah metode ceramah, tanya jawab, 
demonstrasi, personal approach dan sebagainya17.

                                                          
15 Sulaiman, Menjadi Guru, (Bandung : Diponegoro, 2005), h.26
16 Mansyur, Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Dirjen pembinaan 

Kelembagaan Agama Islam, 2006), h.2
17 Ali Sodikin, Guru Pendidikan Agama Islam SMP IT Daar Al-Hikmah, kecamatan Seputih 

Mataram Lampung Tengah, Januari 2017
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Sedangkan diluar jam pelajaran guru pendidikan selalu memberikan nasihat 
kepada peserta didik untuk melaksanakan shalat duha ketika istirahat atau ketika ada 
jam kosong, apa bila masuk waktu shalat dzuhur peserta didik yang laki-laki 
dibuatkan jadwal muadzin dan mewajibkan semua peserta didik untuk shalat dzuhur 
secara berjamaah di Masjid yang ada didalam lingkungan sekolahan, untuk 
mengontrol, Bahkan guru membuat absen kehadiran peserta didik ketika
melaksanakan sholat dzuhur dimasjid.18

Berdasarkan keterangan diatas, jelas bahwa guru Pendidikan Agama Islam 

telah menjalankan upaya nya dalam pembinaan mental peserta didik SMP IT Daar 

Al-Hikmah Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah. Namun dilihat dari 

hasil upaya pembinaan tersebut, dalam kenyataan menunjukan masih ada peserta 

didik yang masih berperilaku buruk, atau tidak sesuai dengan hasil pembinaan 

mental yang diharapkan. Sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.
Keadaan Mental Peserta Didik Kelas VII-IX

SMP IT Daar Al-Hikmah Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah

No Jenis Pelanggaran
Kelas

Jumlah
VII VIII IX

1 Membolos ketika pelajaran 5 7 6 18
2 Tidak melaksanakan sholat dzuhur 

berjamaah
8 13 6 27

3 Tidak mengikuti kegiatan ekstra kurikuler 
dan kokurikuler.

13 8 3 24

4 Tidak aktif dalam proses belajar dikelas 13 9 5 27
5 membolos ketika bertugas mengisi tausiah 9 3 1 13

Jumlah Kasus 48 40 21 101

Sumber : Dokumentasi guru PAI dan BP SMP IT Daar Al-Hikmah, tahun 2016/2017

                                                          
18 Observasi dilingkungan SMP IT Daar Al-Hikmah, Januari 2017.
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Dari uraian permasalahan diatas, penulis ingin mengetahui lebih mendalam 

bagaimanakah kegiatan pembinaan mental yang diterapkan oleh guru Pendidikan 

Agama Islam di SMP IT Daar Al-Hikmah Seputih Mataram Lampung Tengah. 

Sebab itu penulis memilih judul “UPAYA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

DALAM PEMBINAAN MENTAL PESERTA DIDIK DI SMP IT DAAR AL-

HIKMAH KECAMATAN SEPUTIH MATARAM LAMPUNG TENGAH.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam penelitian ini penulis 

membatasi pembahasan masalah pada upaya yang dilakukan Guru Pendidikan 

Agama Islam dalam pembinaan mental peserta didik di SMP IT Daar Al-Hikmah 

kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah, dan kendala guru pendidikan 

Agama Islam dalam melakukan kegiatan pembinaan mental terhadap peserta didik. 

Tidak pada guru bidang study lainnya, hal ini dikarenakan sesuai dengan spesifikasi 

keahlian yang penulis miliki.

E. Rumusan Masalah

Masalah adalah adanya kesenjangan antara Dassolen (yang seharusnya) 

dan Dassein (kenyataan yang terjadi), ada perbedaan yang seharusnya dan apa yang 

ada dalam kenyataan, antara harapan dan kenyataan yang sebenarnya. Masalah 

adalah adanya kesenjangan antara teori dengan kenyataan.
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Berdasarkan pendapat diatas, dapat dipahami bahwa masalah adalah 

adanya sebuah kesenjangan atau ketidak sesuaian antara sebuah teori atau yang 

seharusnya terjadi dengan kenyataan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan “bagaiman upaya yang dilakukan Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam pembinaan mental terhadap peserta didik dan apa saja yang menjadi kendala

guru Pendidikan Agama Islam dalam upaya pembinaan mental peserta didik di SMP 

IT Daar-Al Hikmah Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan tentang

upaya yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Mental 

Peserta didik di SMP IT Daar Al-Hikmah Seputih Mataram Lampung Tengah.

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan 

tentang : 

a. Untuk mendeskripsikan upaya pembinaan mental peserta didik yang 

dilakukan guru pendidikan agama Islam di SMP IT Daar Al hikmah 

Seputih Mataram, Lampung Tengah.

b. Untuk mendiskripsikan kendala guru Pendidikan Agama Islam dalam 

membina mental peserta didik di SMP IT Daar Al hikmah Seputih 

Mataram, Lampung Tengah.
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c. Untuk mengidentifikasi usaha yang dilakukan guru Pendidikan Agama 

Islam dalam mengatasi kendala pembinaan mental peserta didik di SMP 

IT Daar Al-Hikmah Seputih Mataram, Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Dalam peneliian ini, peneliti berharap hasil yang telah didapat oleh peneliti 

kiranyan bisa memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya :

a. Secara teoritis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi kajian dan 

pengembangan teori kepada para pelaksana lembaga pendidikan Islam.

2) Sebagai tambahan Khazanah keilmuan dibidang Pendidikan Agama 

Islam.

b. Secara Praktis

1) Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi guru 

bidang study PAI dalam meningkatkan Pendidikan Agama Islam.

2) Bagi peneliti, untuk mengembangkan keilmuannya, khususnya dalam 

ilmu-ilmu pendidikan dan untuk menambah wawasan yang lebih 

mendalam terutaman dalam masalah-masalah pendidikan.

3) Bagi lembaga, dijadikan sebagai informasi baru bagi pendidikan 

khususnya di SMP IT Daar Al hikmah Seputih Mataram Lampung 

Tengah.
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G. Kerangka Pikir Penelitian 

Dengan melihat judul penelitian ini, tentunya para pembaca mendapat 

gambaran tentang luasnya bidang penelitian yang hendak dilakukan. Untuk 

menyesuaikan bidang garapan yang ada dengan kemampuan serta waktu penulis 

yang terbatas, dan untuk menghindari adanya salah pengertian atau pemahaman 

yang rancu, maka penulis perlu mempertegas batasan masalah yang hendak penulis

bahas, yaitu sebagai berikut :

a. Pembinaan mental dalam penelitian ini merupakan pembinaan mental yang 

difokuskan pada aspek rohani atau kondisi kejiwaan siswa yang dilaksanakan 

melalui pembinaan kehidupan keagamaan sesuai dengan ajaran Islam. Yang

akhirnya dengan adanya pembinaan mental ini, siswa diharapkan mampu

melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan sebaik-baiknya sehingga dapat 

mempengaruhi sikap dan juga tingkah laku  dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Adapun yang menjadi fokus penulis dalam melakukan penelitian adalah 

upaya-upaya yang dilakukan Guru Pendidikan Agama Islam dalam membina

mental peserta didik, dan kendala guru pendidikan agama Islam dalam 

melaksanakan pembinaan mental terhadap peserta didik. Penulis yang 

bertindak sebagai pengamat atau observator akan mendeskripsikan hasil dari 

penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Guru Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Guru PAI

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan 

ilmu pengetahuan kepada anak didik. Berdasarkan Undang-undang R.I. No.

14/2005 pasal 1 “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

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

mengevaluasi peserta didik, pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”19.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa pendidik adalah

orang yang mendidik. Sedangkan mendidik itu sendiri artinya memelihara dan

memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran20. Sebagai kosakata  

yang bersifat umum, pendidik mencakup pula guru, dosen, dan guru besar. 

Menurut Zakiah Daradjat, Guru adalah pendidik profesional, karena secara 

implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung 

jawab para orang tua. Tidak sembarang orang dapat menjabat sebagai guru21.

Syaiful Bahri mengungkapkan guru adalah semua orang yang

berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina peserta

didik baik secara individual maupun klasikal, di sekolah maupun di luar

                                                          
19 Undang-undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005, Guru dan Dosen, Pasal 1, Ayat (1)
20 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 291
21 Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, cet ke-11 2014),h. 39

20
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sekolah22. Tidak jauh berbeda, dengan beberapa pendapat diatas, seorang guru

mempunyai peran yang sangat besar dalam pembentukan karakter peserta didik.

A. Qodri memaknai guru adalah contoh (role model), pengasuh dan penasehat

bagi kehidupan anak didik. Sosok guru sering diartikan sebagai digugu lan ditiru 

artinya, keteladanan guru menjadi sangat penting bagi anak didik dalam

pendidikan nilai23.

Dari uraian pendapat diatas maka, dapat penulis simpulkan  bahwa 

guru adalah seseorang yang mendidik dengan profesional dan memiliki 

wewenang untuk mengajar, membimbing, membina, mengarahkan, serta 

menilai sampai dengan mengevaluasi peserta didiknya, yang telah memikul 

sebagian tanggung jawab dari orang tua atau wali murid.

Definisi Pendidikan Agama Islam (PAI) sendiri adalah pendidikan 

dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat 

memahami, menghayati, dan mengamalkan, ajaran-ajaran agama Islam yang 

telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu 

sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup 

di dunia maupun diakhirat kelak24.

                                                          
22 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: PT

Rineka Cipta, 2000), h. 31-32
23 A. Qodri A Azizy, Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika Sosial, (Semarang: CV. 

Aneka Ilmu, 2003), h. 72
24 Zakiah Daradjat, Op Cit, h. 86
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Pendapat lain mengatakan, bahwa Pendidikan Agama Islam diartikan

sebagai program yang terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk

mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, serta 

mengikuti tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam 

hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan 

dan persatuan bangsa25. Berdasarkan UU R.I No.20/2003 dan Peraturan 

Pemerintah R.I No. 19 2005 pasal 6 ayat 1 pendidikan agama dimaksudkan 

untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Pendidikan agama (Islam) 

sebagai suatu tugas dan kewajiban pemerintah dalam mengemban aspirasi

masyarakat, harus mencerminkan dan menuju kearah tercapainya masyarakat 

Pancasila dengan warna agama.

Sedangkan guru pendidikan agama Islam atau yang sering disingkat 

menjadi guru agama Islam adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan 

agama Islam dan juga mendidik murid-muridnya, agar mereka kelak menjadi 

manusia yang bertakwa kepada Allah SWT. Di samping itu, guru agama Islam 

juga berfungsi sebagai pembimbing agar para murid sejak mulai sekarang dapat 

bertindak dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat mempraktikan syariat Islam26.

                                                          
25 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 6
26 Abudin Nata, Perspektif  Islam Tentang Pola Hubungan Guru Murid, (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2010), h.76
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Menurut M. Arifin, guru agama Islam adalah orang yang membimbing, 

mengarahkan dan membina anak didik menjadi manusia yang matang atau 

dewasa dalam sikap dan kepribadiannya sehingga tergambarlah dalam tingkah 

lakunya nilai-nilai agama Islam27.

Dari uraian defenisi guru dan Pendidikan Agama Islam diatas, maka 

diperoleh pengertian bahwa guru pendidikan agama Islam (Guru PAI) adalah 

seorang tenaga pendidik profesional yang mengajarkan, membimbing, membina, 

dan mengevaluasi peserta didik kearah ajaran-ajaran agama Islam. Sehingga 

ajaran agama Islam itu dapat dipahami, dihayati, bahkan diimplementasikan 

dalam kehidupannya, dan menjadikan ajaran-ajaran agama Islam sebagai 

pedoman hidupnya. Adapun yang dimaksud Guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI) dalam penelitian ini adalah seseorang yang mengajar dan mendidik agama 

Islam dengan membimbing, menuntun, memberi tauladan dan membantu 

mengantarkan anak didiknya kearah kedewasaan jasmani dan rohani.

Pernyataan diatas sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam yang 

hendak dicapai, yaitu membimbing anak agar mereka menjadi seorang muslim 

yang sejati, beriman, teguh, beramal shaleh dan berakhlak mulia serta berguna 

bagi masyarakat, Agama dan Negara. Guru PAI selain sebagai seorang pendidik, 

juga mempunyai tanggung jawab yang lebih dari pada guru bidang study

pendidikan lainnya. karena selain bertanggung jawab terhadap pembentukan 

                                                          
27 Arifin. HM, Hubungan Timal Balik Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Keluarga, 

(Jakarta: Bulan Bintang, Edisi V, 2001), h.100
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kepribadian anak sesuai dengan ajaran agama islam, Guru PAI juga bertanggung 

jawab terhadap Allah SWT. Firman Allah SWT surat An-Nahl ayat 93 :

                           

         

Artinya: “dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat 
(saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan 
memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan 
Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu 
kerjakan” (Q.S. Al-Baqarrah:93)

Agama Islam sangat menghargai profesi menjadi seorang guru, begitu 

tingginya penghargaan tersebut sehingga menempatkan guru setingkat dibawah 

kedudukan Nabi dan Rasul, karena guru selalu terkait dengan ilmu pengetahuan, 

dan Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu Allah SWT 

telah bersaksi terhadap orang yang dikehendaki-Nya bahwa Allah SWT telah 

memberikannya kebaikan dan karunia yang banyak, serta mendapat balasan 

pahala di dunia dan akhirat. Firman Alloh SWT dalam Qur’an Surat Al-Baqarah 

ayat 269: 

                                   

      

Artinya : “Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang 
Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya.dan 
Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah 
dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang 
berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)” (Q.S 
Al-Baqarah : 269)
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Penjelasan di atas menyatakan bahwa jabatan guru adalah jabatan yang 

profesional, sebab tidak semua orang dapat menjadi guru, kecuali mereka yang 

dipersiapkan melalui proses pendidikan, sehingga profesi guru berbeda dengan 

profesi lainnya, perbedaannya terletak pada tugas dan tanggung jawab serta 

kemampuan dasar yang diisyaratkan (kompetensi). Kompetensi guru itu sendiri 

dikategorikan kedalam tiga bidang, yaitu:

a. Kompetensi Kognitif,

kompetensi kognitif merupakan kompetensi utama yang wajib 

dimilki oleh setiap guru profesional. Kompetensi kognitif ini mengandung 

pengetahuan baik yang bersifat deklaratif maupun yang bersifat 

prosedural.

b. Kompetensi Afektif.

Kompetensi afektif ini bersifat tertutup dan abstrak, sehingga sukar 

untuk diidentifikasi. Kompetensi ini meliputi fenomena perasaan dan 

emosi seperti benci, senang, sedih, dan sikap-sikap tertentu terhadap diri 

sendiri dan orang lain. Dalam kompetensi afektif yang paling penting dan 

sering dijadikan objek penelitian dan pembahasan psikologi pendidikan 

adalah sikap dan perasaan yang berkaitan dengan profesi keguruan.
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c. Kompetensi Psikomotor.

Kompetensi psikomotorik meliputi keterampilan atau kecakapan 

guru yang bersifat jasmaniah yang pelaksanaanya berhubungan degan 

tugasnya selaku mengajar28.

kompetensi diatas merupakan landasan guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran, sehingga seorang guru mampu menyampaikan materi 

sesuai dengan kemampuan yang di miliki siswa, baik melalui segi keterampilan 

atau segi pemahaman.

2. Syarat-Syarat Menjadi Guru PAI

Dilihat dari ilmu pendidikan Islam, maka secara umum untuk menjadi 

guru yang baik dan diperkirakan dapat memenuhi tanggung jawab yang 

dibebankan kepadanya, hendaknya bertakwa kepada Allah SWT, berilmu, sehat 

jasmaninya, baik akhlaknya, bertanggung jawab dan berjiwa sosial. 

a. Takwa kepada Allah

Guru sesuai dengan tujuan Ilmu Pendidikan Islam, tidak mungkin 

mendidik anak agar bertakwa kepada Allah SWT jika ia sendiri tidak 

bertakwa kepada-Nya. Sebab guru adalah teladan bagi muridnya, 

sebagaimana Rasulullah SAW menjadi tauladan bagi umatnya.

                                                          
28 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan,  (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), h. 229-234 
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b. Berilmu 

Ijazah bukan semata-mata secarik kertas, tetapi suatu bukti bahwa 

pemiliknya telah mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan tertentu 

yang diperlukannya untuk suatu jabatan. Guru harus mempunyai ijazah 

supaya ia diperbolehkan mengajar.

c. Sehat Jasmani

Kesehatan jasmani kerapkali dijadikan salah satu syarat bagi mereka 

yang melamar untuk menjadi guru. Guru yang sakit-sakit kerapkali izin 

tidak masuk, tentunya merugikan peserta didiknya.

d. Berkelakuan baik.

Budi pekerti guru sangat penting dalam pendidikan watak murid. 

Guru harus menjadi suri tauladan, karena anak-anak bersifat suka meniru.

Diantar tujuan pendidikan ialah membentuk akhlak baik pada anak, dan ini 

hanya mungkin jika guru itu berakhlak baik pula29. 

Samsul Nizar memberi batasan tentang syarat-syarat menjadi guru 

pendidikan Agama Islam, yaitu :

a. Memiliki sifat zuhud, yaitu mencari keridhaan Allah SWT.
b. Bersih fisik dan jiwanya.
c. Ikhlas dan tidak riya’ dalam melaksanakan tugasnya.
d. Bersifat pemaaf, sabar, terbuka, dan menjaga kehormatan.
e. Mencintai dan memahami karakter peserta didik.
f. Menguasai pelajaran yang diajarkannya dengan profesional.
g. Mampu menggunakan metode secara berfariasi dan mampu mengelola 

kelas.

                                                          
29 Zakiah Daradjat DKK, Op Cit, h. 40-42
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h. Mengetahui kehidupan psikis peserta didik30.

Sementara itu menurut pendapat Abdurrahman An Nahlawi, agar 

seorang pendidik dapat menjalankan fungsi sebagaimana yang telah dibebankan 

Allah kepada Rasul dan pengikutnya, maka dia harus memiliki  sifat dan syarat 

sebagai berikut

a. Setiap pendidik harus memiliki sifat Rabbani, sebagaimana dijelaskan 
Allah dalam surat Ali-Imran ayat 79 :

                              

                               

Artinya: “tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan 
kepadanya Al-Kitab, Hikmah dan kenabian, lalu Dia berkata 
kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-
penyembahku bukan penyembah Allah." akan tetapi (dia 
berkata):"Hendaklah kamu menjadi orang orang rabbani 
karena kamu selalu mengajarkan Al kitab dan disebabkan 
kamu tetap mempelajarinya”.(Q.S. Ali-Imran : 79)

b. Seorang guru hendaknya menyempurnakan  sifat rabbaniahnya dengan 
keikhlasan 

c. Seorang pendidik hendaknya mengajarkan ilmunya dengan sabar 
d. Seorang guru harus senantiasa meningkatkan wawasan, pengetahuan dan 

kajiannya 
e. Seorang pendidik harus cerdik dan terampil dalam menciptakan metode 

pengajaran yang variatif serta sesuai dengan situasi dan materi pengajaran 
f. Seorang guru dituntut untuk memahami psikologi anak, psikologi 

perkembangan dan psikologi pendidikan 
g. Seorang guru dituntut memiliki sikap adil terhadap seluruh peserta

didiknya31.

                                                          
30 Syamsul Nizar, Pokok-Pokok Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002) 

h.45-45
31 Abdurrahman An Nahlawi, Pendidikan Islam di rumah, sekolah dan masarakat, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 1995), h. 170-175



29

Seorang guru pendidikan agama Islam, selain harus memiliki syarat-

syarat tersebut, juga harus memiliki syarat-syarat akademik, yaitu “tingkat 

pendidikan yang memadai, memiliki pengalaman mengajar atau masa kerja yang 

cukup, memiliki keahlian dan pengetahuan luas, memiliki keterampilan, 

mempunyai sikap yang positif dalam menghadapi tugasnya, hal ini dimaksudkan 

agar pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien”32.

Berdasarkan uraian diatas,  maka jelaslah bahwa persyaratan tersebut 

merupakan faktor yang sangat erat hubungannya terhadap pelaksanaan tugas 

seorang guru di Sekolah, khususnya dalam menunjang tercapainya tujuan 

pendidikan.

3. Peran dan Tugas Guru PAI

Peranan guru diartikan sebagai keseluruhan tingkah laku yang harus 

dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Peranan guru sangat

melekat erat dengan pekerjaan seorang guru, maka pengajarannya tidak boleh

dilakukan dengan seenaknya saja atau secara sembrono. Karena jika demikian,

akan berakibat fatal dan menggagalkan peningkatan mutu pendidikan. Seorang 

guru harus mengetahui tugas dan peranannya sebagai guru, sehingga mampu

memainkan peran pentingnya bagi keberhasilan peningkatan mutu pendidikan.

                                                          
32 Muhammad Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosda Karya, cet. 

Ke V, 2005), h.8



30

Mengingat peran guru agama Islam sangatlah penting, maka dalam

rangka membina atau mendidik anak suapaya berkepribadian muslim yang baik, 

maka dapat dilakukan dengan cara : 

“Berusaha menanamkan akhlak yang mulia, meresapkan fadilah 
didalam jiwa para siswa, membiasaakn mereka berpegang pada moral 
yang tinggi, membiasakan mereka berfikir secara rohaniah dan insaniah 
atau berprikemanusiaan serta menggunakan waktu untuk belajar ilmu 
dunia dan ilmu-ilmu agama tanpa memandang keuntungan-keuntungan 
materi”33.

Berdasarkan pendapat di atas maka usaha guru dalam rangka membina 

dan mendidik peserta didik supaya memiliki kepribadian yang sesuai dengan 

tuntunan Al-Qur’an dan Hadits adalah memperbanyak latihan praktek 

keagamaan seperti praktek sholat, praktek berwudhu, praktek membaca Al-

Qur’an, praktek berdo’a, praktek berdzikir, memberikan motivasi dalam 

pembinaan mental, serta memberikan hukuman terhadap peserta didik yang 

melanggar peraturan.

Menurut S. Nasution Sebagaimana diurai Ahmad Barizi, tugas atau 

peran guru adalah sebagai berikut : 

a. Guru berperan sebagai orang yang mengomunikasikan pengetahuan. 

Sebagai konsekuensinya adalah seorang guru tidak boleh berhenti belajar

karena pengetahuannya akan diberikan kepada anak didiknya.

b. Guru sebagai model berkaitan dengan bidang studi yang diajarkannya. 

Hal ini khususnya bidang studi agama. Guru yang bersangkutan

                                                          
33 M. Athiyah Al-Abrasy, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam,(Jakarta: Bulan Bintang, 

Edisi IV, 2002), Alih Bahasa H. Busthami A. Gani dan Djohar Bahry, h. 3
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disarankan mampu memperlihatkan keindahan akhlak dan iman.

c. Guru harus menampakkan model sebagai pribadi yang berdisiplin cermat 

berpikir, mencintai pelajarannya, penuh idealisme, dan luas dedikasi34.

Guru agama merupakan manusia yang profesinya adalah mengajar, 

mendidik anak dengan pendidikan agama, tentu tidak bisa lepas dari tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Adapun tugas dan tanggung 

jawab guru agama Islam antara lain :

a. Mengajar ilmu pengetahuan agama Islam

b. Menanamkan keimanan kedalam jiwa anak

c. Mendidik anak agar taat dalam menjalankan ajaran agama Islam

d. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia35.

Berdasarkan pendapat diatas jelas bahwa tugas seorang guru bukan 

sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga memberikan 

bimbingan, pengarahan serta contoh teladan yang baik, sehingga nantinya dapat 

membawa peserta didik kearah yang lebih positif dan berguna dalam 

kehidupannya.

                                                          
34 Ahmad Barizi, Menjadi Guru-Guru Unggul, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), h.143-144
35 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2006), h.35
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B. Pembinaan Mental

1. Pengertian Pembinaan Mental

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata “bina” mendapat awalan

pe dan akhiran an, artinya pembinaan adalah proses, pembuatan, cara

pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan

secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik36.

Dalam pelaksanaan pembinaan maka konsep pembinaan hendaknya

didasarkan pada hal-hal yang bersifat efektif dan pragmatis, dalam arti dapat 

memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi sehari-hari dengan sebaik

baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang sesuai dengan

kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek-

praktek. Sedang pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha,

ikhtiar kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian

serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.37

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah segala

usaha, ikhtiar dan kegiatan yang dilakukan terus menerus perencanaan,  

pengorganisasian serta pengendalian untuk memperoleh hasil yang berdaya

guna.

                                                          
36 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT 

Balai Pustaka, 2001) h. 199
37 Masdar Helmi, Dakwah dalam Alam Pembangunan , (Semarang : Toha Putra, , 1993), h.3
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mental adalah hal yang

menyangkut batin, watak manusia, yang bukan bersifat badan dan tenaga.38

Pengertian tersebut memang masih sangat sederhana dan global. Meskipun 

demikian, dapat dipahami bahwa mental adalah menunjuk pada kondisi

(keadaan)  yang mengarah  pada kepribadian. Dalam hal ini John M. Echlos

dan Hassan Shadily dalam kamus Inggris Indonesia menjelaskan pengertian kata 

mental sebagai ”sesuatu yang berhubungan dengan jiwa baik kesehatan jiwa 

maupun penyakit jiwa39.

Secara lebih tegas dan rinci istilah mental dapat dimengerti melalui 

pendapat Dr. Zakiyah Daradjat dalam bukunya “Pendidikan Agama Dalam 

Pembinaan Mental” yang mengatakan Dalam ilmu psikiatri dan psikoterapi,  

kata mental sering digunakan sebagai ganti dari kata personality (kepribadian)

yang berarti bahwa mental dalam semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran,

emosi, sikap, (attitude) dan perasaan yang dalam keseluruhan akan menentukan 

corak tingkah laku, cara menghadapi sesuatu hal yang menekan perasaan,

mengecewakan atau menggembirakan, menyenangkan dan sebagainya40.

Untuk memahami mental seseorang, dapat dilihat melalui kondisi sikap 

atau perilakunya. Dimana sikap atau perilaku tersebut merupakan manifestasi 

dari kondisi jiwa atau mental seseorang. Banyak para ahli jiwa terutama di

                                                          
38 Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Op Cit, h.733
39 John.M Echlos dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia. (Jakarta: Gramedia, 1982), 

h.38-39
40 Zakiyah Daradjat, Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1982,) h. 38-39
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negara-negara maju, telah mampu mengungkapkan fenomena-fenomena sikap 

(perilaku) manusia sebagai perwujudan dari jiwanya dan sekaligus dengan tegas

memberikan kesimpulan-kesimpulan.

Sedangkan Al-Ghazali berpendapat bahwa keabnormalan mental 

identik dengan akhlak yang buruk, dan akhlak yang baik adalah cerminan dari 

perilaku para Rasul atau para Al-Shidiqin yang dikategorikan pada sifat-sifat 

atau perbuatan akhlakul karimah. Akhlak yang buruk dinyatakan sebagai racun 

yang berbisa yang dapat membunuh, atau kotoran yang bisa menjauhkan 

seseorang dari Allah SWT. ukuran yang biasa dipergunakan untuk mengetahui 

ciri khas mental yang buruk dalam Islam adalah dilihat dari kesadaran diri 

sebagai hamba Allah, ketaatan beribadah dan kontuinitas melakukan perbaikan 

akhlak41. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 142-143 :

                                

                                        

               

Artinya :142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah
akan membalas tipuan mereka. dan apabila mereka berdiri 
untuk shalat mereka berdiri dengan malas. mereka bermaksud 
riya (dengan shalat) di hadapan manusia. dan tidaklah mereka 
menyebut Allah kecuali sedikit sekali.

143.mereka dalam Keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman 
atau kafir): tidak masuk kepada golongan ini (orang-orang 
beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang 
kafir), Maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan (untuk 
memberi petunjuk) baginya.

                                                          
41 Ramayulis, Psikologi Agama, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011, cet ke 9) h.167-168
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Pembinaan mental adalah sebuah upaya pembentukan unsur-unsur 

kejiwaan seseorang yang meliputi pikiran, tingkah laku atau sifat, emosi, dan 

perasaan. Kemudian lebih diarahkan kepada pembinaan moral, budi pekerti, 

ataupun akhlakul karimah yang dilaksanakan dalam perbuatan tingkah laku 

sehari-hari. Sehingga tercipta manusia yang bermoral dan berbudi pekerti yang 

luhur, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat42.

Pembinaan mental tidak mungkin tanpa menanamkan jiwa agama 

pada tiap-tiap orang, karena agamalah yang memberikan pengawasan dari luar, 

selain itu, agama juga sebagai pengontrol tingkah laku seseorang. Karena 

setiap kali berfikir atau tertarik harinya kepada hal-hal yang tidak dibenarkan 

oleh agamanya, ketaqwaannya akan menjaganya dan menahan diri dari 

perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Mental yang sehat ialah iman dan 

taqwa kepada Allah SWT, dan mental yang seperti ini yang akan membawa 

perbaikan hidup dalam keluarga , masyarakat, dan bangsa43.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan mental adalah 

suatu usaha atau cara yang dilakukan secara sadar oleh guru atau lembaga yang 

mempunyai tujuan terhadap perkembangan jiwa seseorang, untuk kemudian 

diarahkan pada pembentukan kepribadian luhur sesuai dengan ajaran agama 

Islam. Meliputi semua unsur jiwa yaitu emosi, fikiran, sikap dan perasaan yang 

semuanya itu akan berpengaruh terhadap tingkah laku atau moral seseorang.
                                                          

42 Suraijah, Studi Pembinaan Mental Keagamaan Siswa, ( Sebuah Jurnal) diakses pada 12 
Februari 2017, pukul 09.15 WIB.

43 Ibid,
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2. Tujuan Pembinaan Mental

Dalam setiap usaha atau upaya yang dilakukan baik oleh perorangan 

maupun lembaga, tidak terlepas dari sasaran dan tujuan yag hendak dicapai dari 

kegiatan tersebut. Begitu juga dengan pembinaan mental, Jiwa atau mental 

manusia perlu di didik atau di bina, guna menanamkan nilai-nilai agama pada 

dirinya. Ketika Allah SWT menciptakan jiwa manusia, bersamanya Dia ciptakan 

kekuatan persiapan untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Dia juga 

menjadikan manusia mampu untuk menggunakan anggota tubuh yang 

dikaruniakan-Nya, tanpa ketentuan arah jalan tertentu. Manusia diberi jalan yang 

dikehendakinya, Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Asy-syams ayat 

7-8 yaitu sebagai berikut :

                    

Artiya : “dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya),
Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 
ketakwaannya” (QS Asy-Syams : 7-8)

Masalah dekadensi moral atau kemorosotan moral remaja yang sampai 

saat ini masih menghantui semua lapisan masyarakat merupakan sesuatu yang 

memprihatinkan. Untuk itu, tugas dari setiap anggota masyarakat salah satunya 

yaitu guru sebagai seorang yang kesehariannya berinteraksi dengan peserta didik 

disekolah. Dari situlah guru diharapkan dapat menjalankan upaya untuk 

memberikan dorongan yang jelas terhadap kebaikan peserta didik sebagai 

generasi penerus, sehingga tidak akan timbul perilaku negatif.
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Menurut Zakiah Daradjat jika permasalahan yang dihadapi remaja 

masih meresahkan atau menggelisahkan sebelum meningkat dewasa, maka usia 

dewasa akan dilalui dengan kegelisahan pulan. Maka kondisi dan situasi inilah 

kemudian pembinaan mental sangat penting dilakukan44.

Pada dasarnya tujuan pembinaan mental remaja melalui Pendidikan 

Agama Islam adalah untuk peningkatan kualitas diri remaja, yaitu berusaha 

membina akhlak, mengembangkan akal dan akhlak serta mengadakan perbaikan 

perilaku-perilaku pada pribadi remaja sehingga remaja mempunyai kepribadian 

yang sesuai dengan ajaran agama Islam, dan dalam menjalankan agamapun

mereka juga mempunyai kepribadian yang mantap. Tujuan dari upaya 

pembinaan mental adalah sebagai berikut :

a. Memperkokoh kehidupan keagamaan (keimanan).

b. Memperkokoh kondisi psikis dan fisik.

c. Memperkokoh peran dalam masyarakat45.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembinaan Mental

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling 

sempurna, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Tin ayat 4 : 

                  

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya”. (QS.At-Tin ayat 4)

                                                          
44 Zakiah Daradjat, Op Cit, h.102
45 Ibid, h.60-61
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Dalam kesempurnaan manusia tersebut, tidak luput juga mengalami 

perubahan baik itu jasmani maupun rohani, lebih-lebih pada saat ramaja yang 

sudah terpengaruh oleh berbagai hal baik atau positif maupun negatif. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Zakiah Daradjat menyatakan pendapatnya 

yaitu :

“kalau ingin membawa moral anak-anak yang sesuai dengan hakekat agama 
maka ketiga pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat) harus bekerjasama 
dan berjalan seirama tidak bertentangan satu sama lainnya”46.

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembinaan mental adalah sebagai berikut :

a. Faktor Intern 

Faktor intern merupakan faktor yang terdapat dalam diri sendiri, 

seperti ketidak sempurnaan jasmaninya, sifat, watak, dan bakat yang 

dimilkinya. Ketidak sempurnaan yang dimilki dapat menimbulkan hambatan 

dan pergaulan seorang nak, misalkan saja seperti rendah diri, iri hati, dan 

kompensasi. Ketiga hal tersebut memerlukan perhatian dan bimbingan, 

seperti kompensasi yang diarahkan dapat berubah menjadi positif karena 

kekurangan pada dirinya dan dapat diimbangi dengan prestasi dibidang lain. 

Akan tetapi bila tidak tersalur, rendah diripun dapat menimbulkan ketakutan 

untuk bergaul, iri hati dapat menimbulkan dendam, dan kompensasi berupa 

pamer kelebihan atau kesombongan.

                                                          
46 Zakiah Darajat, Pembinaan Remaja,( Jakarta: Bulan Bintang, ,1975) h. 62
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b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern merupakan faktor yang disebabkan oleh pengaruh 

lingkungan, dimana seorang anak tumbuh dan dibesarkan. Yang termasuk 

faktor ekstern adalah lingkungan keluarga, Sekolah, teman, norma

masyarakat, dan lain-lain. Sebenarnya pada faktor ekstern ini merupakan inti

atas berhasil tidaknya pertumbuhan seorang anak, karena dengan faktor

ekstern ini hampir semua problema dapat diatasi. Dalam masalah pengaruh

dari luar, agama Islam juga memberi petunjuk bahwa perkembangan 

seorang anakpun dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya.

walaupun anak lahir dalam keadaan baik, bila tanpa pengaruh yang 

baik pula kemungkinan besar akan menjadi kurang baik, dan dalam proses 

memilih kawan bagi seorang anak dianjurkan memilih kawan yang baik dan 

sholeh dan juga menjauhi orang-orang yang selalu berbuat dosa.

4. Pentingnya Pembinaan Mental

Pembinaan mental yang baik terdapat dalam agama, terutama agama 

Islam, karena agama Islam telah mengantarkan pemeluknya kepada kehidupan 

yang tenang, tentram, dan bahagia baik lahir maupun batin. Agama Islam 

sebagai agama Rahmatan Lil’alamin telah memberikan bimbingan, tuntunan 

yang menyeluruh sebagai landasan hidup manusia sepanjang zaman. 

Agama mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia 
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sebab agama merupakan motivasi hidup, kehidupan serta merupakan alat 

pengembangan dan pengendalian diri yang amat penting. Sebab itu perlu 

diketahui, dipahami dan diamalkan oleh manusia agar dapat menjadi dasar 

kepribadian sehingga dapat menjadi manusia yang utuh. Agama mengatur 

hubungan manusia dengan Tuhan, dengan manusia, dan dengan alam, karena 

agama sebagai dasar dan tata nilai merupakan penentu dalam perkembangan dan 

pembinaan rasa keagamaan. Salah satunya cara yang baik dan efektif adalah 

dengan melalui pendidikan agama Islam, karena pendidikan agama Islam

merupakan bagian yang amat penting yang berkenaan dengan aspek-aspek 

perilaku, sikap, watak, serta nilai, antara lain nilai akhlak dan keagamaan.

untuk mengetahui bahwa ajaran Islam itu juga mengandung pembinaan 

mental, maka dapat diketahui dari fungsi agama dalam kehidupan manusia, 

adalah sebagai berikut 47:

a. Agama memberikan bimbingan dalam hidup

Agama yang ditanamkan sejak kecil kepada anak-anak dengan baik 

dapat menjadikan agama sebagai bagian dari unsur - unsur kepribadiannya, 

maka akan cepat bertindak menjadi pengendali dalam menghadapi segala 

keinginan-keinginan dan dorongan-dorongan yang timbul. Karena keyakinan 

terhadap agama yang menjadi bagian dari kepribadiannya itu, dan juga akan 

mengatur sikap dan tingkah laku seseorang secara otomatis dan mendalam.

                                                          
47http://www.academia.edu/17719272/Zakiah_Daradjat_dan_Pemikirannya_tentang_Peran_Pen

didikan_Islam_dalam_Kesehatan_Mental. (24 januari 2017)
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Tidak bisa kita pungkiri bahwa pada masa anak menginjak usia 

remaja, banyak anak-anak yang kurang bisa membawa diri karena dalam 

pertumbuhannya terbentuk kepribadian yang kurang baik, maka tidak 

menutup kemungkinan dalam menghadapi dorongan-dorongan yang bersifat 

rohani maupun sosial akan kurang wajar, penuh gejolak dan terkadang akan 

melanggar peraturan dimana dia hidup. 

Dari situlah agama dapat memberikan bimbingan hidup dari yang 

terkecil sampai pada yang sebesar-besarnya, mulai dari hidup pribadi, 

keluarga, masyarakat dan dengan Allah, bahkan dengan alam semesta dan 

makhluk hidup yang lain. Jika bimbingan-bimbingan tersebut dilaksanakan 

dengan betul-betul, maka akan terjaminlah kebahagiaan dan ketrentaman 

batin dalam hidup ini. 

b. Agama menolong dalam menghadapi kesukaran 

Kesukaran yang paling sering dihadapi orang adalah kekecewaan. 

Kekecewaan ini sering dihadapi oleh kalangan anak yang menginjak usia 

remaja akibat kegagalan yang mereka alami sehingga akan membawa mereka 

kepada perasaan kurang percaya diri, pesimis dan apatis dalam hidupnya. 

Kekecewaan-kekecewaan yang dialaminya akan sangat menggelisahkan 

batinnya.

Bagi anak yang benar-benar telah menjalankan agamanya, setiap 

kekecewaan yang menimpanya tidak akan memikul jiwanya. Anak ini  tidak 
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akan putus asa, akan tetapi dapat menghadapinya dengan tenang. Dengan 

ketenangan itu, anak akan cepat mengingat Allah SWT, dan menerima 

kekecewaan itu dengan sabar dan tenang. Dari situ anak akan mengambil 

hikmah, dan percaya bahwa dibalik kesukaran yang dialaminya pasti ada 

kemudahan bagi dirinya.

c. Agama dapat menentramkan batin 

Sebagaimana dikatakan oleh Durkheim dalam bukunya sosiologi 

agama, bahwa salah satu fungsi agama adalah dapat memberikan kepada 

penganutnya kesan-kesan yang nyaman..48 Memang benar agama dapat 

dijadikan sebagai obat kejiwaan dan ketentraman batin dan dapat juga 

dijadikan sebagai pengendali sikap dan perbuatan. Bagi jiwa yang sedang

gelisah, agama akan memberi jalan dan siraman penenang hati. Tidak sedikit 

kita mendengar orang yang kebingungan dalam hidupnya. Selama seseorang 

belum beragama dan setelah mulai mengenal dan menjalankan agama, maka 

ketenangan jiwa akan datang. 

Kalau berbicara tentang agama bagi remaja, sebenarnya akan lebih 

tampak betapa gelisahnya mereka yang tidak pernah menerima didikan 

agama. Karena pada usia ini merupakan usia dimana jiwa sedang mengalami 

gejolak, penuh dengan kegelisahan dan pertentangan batin. Maka agama bagi 

remaja mempunyai fungsi penentraman dan penenang jiwa, disamping itu 

                                                          
48 Thomas.F.Odea, Sosiologi Agama (Suatu Pengenalan Awal), (Jakarta: Rajawali Grafindo, 

1996), h. 23 
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juga sebagai pengendali moral. Apabila mereka menjalankan agama dengan 

sungguh-sungguh, gejolak tersebut akan berubah menjadi ketentraman yang 

sebelumnya belum mereka dapatkan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah 

dalam surat Ar-Ra’du ayat 28-29 : 

                              

                     

Artinya :
”(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 
tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan 
mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.”
Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka 
kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.(QS. Ar-Ra’du:28-29)

C. Upaya Guru PAI dalam Pembinaan Mental Peserta Didik

Sekolah merupakan lembaga pendidikan langsung dan formal dimana 

siswa mendapatkan ilmu pengetahuan, pengalaman, kebiasaan dan ketrampilan. 

Sekolah  juga merupakan lembaga sosial di mana mereka hidup, berkembang 

dan menjadi matang. Hendaknya hal ini dapat diusahakan supaya sekolah 

menjadi lapangan yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental 

peserta didik, disamping tempat pemberian pengetahuan, pengembangan bakat 

dan kecerdasan. 

Dengan kata lain, supaya sekolah merupakan lapangan sosial bagi 

setiap siswa, dimana pertumbuhan mental, moral, sosial dan segala aspek 

kepribadian dapat berjalan dengan baik. Guru merupakan orang tua kedua yang 
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bertanggung jawab terhadap perkembangan pribadi setiap siswa setelah kedua 

orang tua kandungnya. Lebih-lebih guru PAI, yang mempunyai tanggung jawab 

lebih utama dari pada guru bidang study lainnya, karena disamping guru PAI 

mengajarkan dan memberikan materi pendidikan agama Islam, guru PAI harus 

bisa membina jiwa atau mental setiap siswa agar memiliki  pribadi yang sesuai 

dengan ajaran agama islam, jauh lebih penting dari pada menghafal dalil-dalil 

dan hukum agama tetapi tidak melaksanakannya dengan baik dan sungguh-

sungguh. 

Pendidikan Agama Islam hendaknya dapat mewarnai kepribadian 

seorang siswa, sehingga Pendidikan Agama Islam benar-benar menjadi bagian 

dari pribadi siswa yang mana akan menjadi pengendali dalam hidupnya 

dikemudian hari. Pendidikan agama Islam menyangkut manusia seutuhnya, 

karena pendidikan agama Islam tidak hanya membekali peserta didik dalam 

lingkup pengetahuan agama saja, atau hanya mengembangkan intelek, akan 

tetapi pendidikan agama menyangkut kesuluruhan pribadi peserta didik, mulai 

dari latihan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran agama, baik yang menyangkut 

hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lain, manusia dan 

alamnya serta manusia dengan dirinya sendiri.49

Pendidikan agama haruslah dilakukan secara intensif, supaya ilmu dan 

amal dapat dirasakan oleh setiap anak didik di sekolah. Karena apabila 

                                                          
49 Zakiah Darajat, Op Cit hal. 107 
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pendidikan agama Islam diabaikan sekolah, maka pendidikan agama yang 

diterimanya di rumah tidak akan berkembang, bahkan mungkin terhalang, 

apalagi jika rumah tangga tidak dapat memberikan pendidikan agama itu dengan 

cara yang sesuai dengan ilmu pendidikan dan ilmu jiwa. 

Sebagai seorang guru PAI yang akan berhadapan dengan peserta didik 

(remaja) yang sedang mengalami kegoncangan jiwa, maka guru harus mengerti 

betul tentang kondisi peserta didiknya. Karena guru PAI tidak hanya bertugas 

memberi pelajaran, dalam arti membekali anak didik dengan pengetahuan 

agama, akan tetapi guru bertugas mendidik dan membina jiwa anak didik yang 

sedang mengalami berbagai perubahan dan kegoncangan itu, serta membekali 

mereka dengan pengetahuan agama yang mereka butuhkan.

Seorang guru PAI tidak hanya melaksanakan pendidikan agama secara 

baik, akan tetapi ia juga harus dapat memperbaiki pendidikan agama yang telah 

terlanjur salah diterima, baik dalam keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. 

Guru tidak hanya melakukan pendidikan agama akan tetapi sekaligus 

mengadakan pendidikan ulang (re-education) terhadap yang telah terlanjur 

salah. Disamping membina pribadi anak, guru PAI juga harus melakukan 

pembinaan kembali terhadap pribadi (reconstruction of personality ) peserta 

didik.

Berikut beberapa cara kegiatan pembinaan mental melalui pendidikan 

Agama Islam,
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1. Melalui Kegiatan Intrakurikuer

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan di sekolah pada saat jam pelajaran terjadwal dan terstruktur yang 

waktunya telah ditentukan dalam kurikulum.50 Dan berdasarkan struktur 

program itulah disusun jadwal pelajaran ini harus menjadi landasan para guru 

dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan intrakurikuler ini 

dilakukan oleh guru PAI melalui proses belajar mengajar. Dalam kegiatan ini, 

bagaimana guru PAI bisa membuat agar situasi belajar mengajar pendidikan 

agama Islam benar-benar berjalan afektif sehingga ilmu pengetahuan yang 

didapat peserta didik dapat dipahami, dimengerti, dan dihayati bahkan 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu dalam kegiatan 

belajar mengajar seorang guru PAI harus pandai-pandai menggunakan metode 

yang tepat agar materi yang diajarkan tersebut betul-betul bisa diamalkan oleh 

peserta didik. 

Adapun metode yang bisa digunakan antara lain : 

a. Metode Keteladanan 

Metode keteladanan yaitu suatu metode pendidikan dengan cara 

memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, baik dalam ucapan 

maupun perbuatan51. Keteladanan merupakan salah satu metode pendidikan 

                                                          
50 Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2005), h. 169 
51 Syahidin, Metode Pendidikan Qur’ani Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Misaka Galiza, 2009), cet 

ke III, h. 135
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yang diterapkan Rasulullah, dan paling banyak pengaruhnya terhadap 

keberhasilan menyampaikan misi dakwah-Nya.

Guru PAI selain sebagai pendidik juga sebagai seorang da’i maka 

sebaiknya bisa dijadikan contoh, jadi da’i tersebut selain bisa berceramah, dia 

juga harus bisa mengaplikasikan dalam perbuatan sehari-hari. oleh karena itu, 

guru PAI perlu menjadi tauladan bagi para peserta didiknya, selalu siap dan 

rela berkorban, serta menghindari perbuatan yang kurang berarti.52

Akhlak seorang guru PAI mempunyai pengaruh yang besar sekali 

pada akhlak setiap peserta didiknya, karena guru PAI menjadi panutan dan 

contoh teladan bagi siswa. Peserta didik akan mencontoh perkataan, 

perbuatan dan semua gerak gerik guru, sebab itu guru PAI harus berpegang 

teguh dengan ajaran agama Islam, serta berakhlak mulia.

Hal ini disebabkan karena secara psikologi, anak adalah seorang 

peniru yang ulung. Peserta didik cenderung meneladani gurunya dan 

menjadikannya sebagai tokoh identifikasi dalam segala hal.

b. Metode Tanya Jawab 

Ialah suatau cara mengajar dimana seorang guru mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada murid tentang bahan pelajaran yang telah 

diajarkan atau bacaan yang telah dibaca sambil berfikir diantara murid.53

Metode ini merupakan salah satu teknik mengajar yang dapat 

                                                          
52 Abdurrahman An-Nahlawi,  Prinsip-prinsip Metode Pendidikan dalam Keluarga, sekolah,  

masyarakat,  (Bandung: CV Diponegoro, 1992), hal. 366 
53 Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam. (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h.139
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membantu kekurangan-kekurangan terhadap metode ceramah. Hal ini 

disebabkan karena guru dapat memperoleh gambaran sejauh mana siswa 

dapat mengerti dan dapat mengungkapkan apa yang telah diajarkan. 

c. Metode Ceramah

Ialah penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelas. 

Dalam memperjelas penuturan atau penyajiannya, guru dapat menggunakan 

alat-alat bantu, seperti bendanya, gambarannya, sket, peta, dan lain 

sebagainya.54

Dalam meteri PAI, metode ceramah ini masih tepat untuk 

dilaksanakan, misalnya untuk memberikan materi tentang tauhid, karena 

tauhid tidak dapat diperagakan, sukar didiskusikan, sehingga guru akan 

memberikan uraian menurut caranya masing-masing dengan tujuan agar 

siswa dapat mengikuti jalan fikiran guru. 

d. Metode Diskusi 

Ialah suatu cara penyajian atau penyampaian bahan pelajaran, dimana 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengadakan pembicaraan 

ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun 

alternatif pemecahan atas suatu masalah.55

Metode ini digunakan agar siswa menjadi mandiri, mau berfikir 

mandiri. Kemungkinan besar dengan adanya metode ini, siswa akan merasa 

                                                          
54 Ibid., hal. 133
55 Ibid., hal 145 
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ditunut harus mampu berbicara, tapi tidak sekedar berbicara, sehingga akan 

menjadikan siswa lebih rajin dan terampil dalam berdiskusi.

e. Metode Pembiasaan 

Menurut MD. Dahlan seperti yang dikutip oleh Hery Noer Aly 

merupakan proses penanaman kebiasaan. Sedangkan kebiasaan (Habit) ialah 

cara-cara bertindak yang presistent, uniform, dn hampir otomati atau spontan 

(hampir tidak disadari oleh pelakunya).56

Dalam kaitannya dengan metode pengajaran dalam pendidikan Islam, 

dapat dikatakan bahwa pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan 

untuk membiasakan anak dididik berfikir, bersikap dan bertindak sesuai 

dengan tuntutan ajaran agama Islam, karena pendekatan pembiasaan 

sesungguhnya sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai positif kedalam 

diri peserta didik. Selain itu, pendekatan pembiasaan juga dinilai sangat 

efisien dalam merubah sikap anak dari negatif ke positif.57

2. Melalui Kegiatan Ekstrakulikuler

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan diluar 

jam pelajaran (tatap muka) baik dilaksanakan di sekolah maupun diluar sekolah 

dengan maksud untuk lebih memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan 

                                                          
56 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta, Logos Wacana Mulia, cet, IV, 2002) h. 178
57 DR. Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat 

Pers, 2002), hal. 110 
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yang telah dimilikinya dari berbagai bidang studi.58

Menurut Yudha M. Saputra (1998:10), ada beberapa hal yang harus 

dipertimbangkan dalam pengembangan kegiatan ekstrakurikuler sebagai berikut.

a. Segala kegiatan sekolah harus diarahkan kepada pembentukan pribadi anak.

b. Harus ada kesesuaian antara program dengan kebutuhan masyarakat.

c. Harus sesuai dengan karakteristik anak.

d. Harus selalu mengikuti arah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.59

Sedangkan tujuan dilaksanakannya kegiatan ekstrakurikuler antara lain 

sebagai berikut : 

a. Meningkatkan pengetahuan siswa dalam aspek kognitif, afektif, maupun

psikomotorik.

b. Mengembangkan bakat serta minat siswa dalam upaya pembinaan pribadi 

menuju manusia seutuhnya.

c. Mengetahui, mengenal, serta membedakan hubungan  antara satu mata 

pelajaran dengan yang lainnya.60

Kegiatan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan baik secara perseorangan 

maupun kelompok. Kegiatan perseorangan dimaksudkan untuk meningkatkan 

pengetahuan, penyaluran bakat serta minat siswa.

                                                          
58 Uzer Usman dan Lilis Setiawati, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar. (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1993),h. 22 
59 http://www.landasanteori.com/2015/11/pengertian-ekstrakurikuler-definisi.html (24 januari 

2017)
60 Ibid., hal 22 
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3. Melalui Bimbingan dan Penyuluhan

Kegiatan bimbingan atau penyuluhan yang dapat dilakukan dalam hal 

pembinaan mental peserta didik tidak lain adalah sebuah upaya untuk 

membentuk karakter peserta didik. Menurut Abdul Mujib, realisasi metode Islam 

dapat membentuk karakter kepribadian muslim (Syakhhsiyah al-muslim) yang 

mendorong seseorang untuk hidup bersih, suci dan dapat menyesuaikan diri 

dalam setiap kondisi. Kondisi seperti itu merupakan syarat mutlak bagi 

terciptanya kesehatan mental. Kepribadian muslim menimbulkan lima karakter 

ideal yaitu sebagai berikut:61

a. Syahadatain

Yaitu karakter yang mampu membebaskan atau menghilangkan diri 

dari segala belenggu atau dominasi tuhan-tuhan temporal dan relatif seperti 

materi dan hawa nafsu.

                     

Artinya : “Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa 
nafsunya sebagai Tuhannya. Maka Apakah kamu dapat menjadi 
pemelihara atasnya?,”(Q.S. Al-Furqan : 43)

Kepribadian syahadatain juga menghendaki adanya karakter yang 

selalu cinta dan mematuhi perintah Rasulullah dan menjahui larangnnya, serta 

berusaha mentauladani tingkah laku-Nya yang mulia.

                                                          
61 Ramayulis, Psikologi Agama, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011) h.181-182
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b. Mushalli

Karakter Mushalli yaitu karakter yang mampu berkomunikasi dengan 

Allah SWT dan dengan sesama manusia. Komunikasi Ilahiah ditandai dengan 

takbir, sedangkan komunikasi insaniah ditandai dengan salam. Karakter 

mushalli juga ditandai dengan adanya keberhasilan dan kesucian lahir dan 

batin.

c. Muzakki

Yaitu karakter berani mengorbankan hartanya untuk kebersihan dan 

kesucian jiwa, serta untuk pemertaan kesejahteraan umat pada umumnya. 

Karakter muzakki menghendaki adanya pencarian harta secara halal dan 

mendistribusikannya dengan cara yang halal pula. Menuntut adanya 

kreativitas dan produktifitas.



BAB III

METODE PENELITIAN

Kedudukan metode penelitian dalam suatu penelitian ilmiah sangat penting, 

karena akan mempermudah penyajian masalah yang dihadapi. Secara umum metode 

penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa, metode 

penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapakan data 

yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu 

pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan, dan mengantisipasi masalah-masalah dalam bidang pendidikan61.

Metode berasal dari bahasa latin Methods yang berarti strategi, cara, taktik, 

siasat, sehubungan dengan upaya ilmiah. menurut Koentjoroningrat metode adalah 

cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. 

Sedangkan penelitian adalah suatau kegiatan pencarian, penyelidikan dan percobaan 

secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta atau 

prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan 

menaikkan tingkat ilmu serta teknologi62.

                                                          
61 Sugiyono, metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D), 

(bandung : Alvabeta Cv, 2010 cet. 10),  h. 6
62 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Reneka Cipta, 1993),  h. 23
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A. Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

tepatnya di SMP IT Daar Al-Hikmah yang terletak di desa Utama Jaya, Kecamatan 

Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Subjek penelitian ini yaitu guru 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan siswa-siswi di SMP IT Daar 

Al-Hikmah. Sedangkan waktu pelaksnaan penelitian InsyaAllah dilaksanakan pada 

tahun pelajaran 2016/2017 semester genap.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang diharapkan 

dapat terangkatnya gambaran mengenai kualitas, realitas sosial dan persepsi 

sasaran penelitian tanpa terpengaruh oleh pengukuran formal.  Penelitian ini 

didasarkan pada persepsi emik, yang bertujuan untuk mengungkapkan dan 

mengurangi sistem ataupun perilaku bersama satuan strukturnya dan kelompok 

struktur satuan-satuan itu63. Studi kualitatif dengan pendekatan naturalistik 

memuat pengumpulan data pada setting yang alamiah. Berdasarkan konsep 

tersebut, peneliti mengupayakan agar kehadiran peneliti tidak mengubah situasi 

atau perilaku orang yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif ini, data yang dikumpulkan bukan angka-angka, 

akan tetapi berupa kata-kata atau gambaran. Data yang dimaksud berasal dari 

                                                          
63 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset  Sosial, (Bandung: Alumni, Edisi Revisi, 

2001) h.83
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wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lainnya. Oleh karena itu, 

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif, melakukan analisis 

hanya sampai pada taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta 

secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan64.

Penelitian dengan menggunakan Pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang 

menggambarkan fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari 

subjek yang berupa individu, organisasi atau prespektif yang lain. Penelitian 

deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan 

karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Data yang 

dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari

penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari 

implikasi65.

Selain itu penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif ini juga 

memiliki tujuan untuk menjelaskan aspek yang relevan dengan fenomena yang 

diamati dan menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada. Menurut 

Bogdad dan Taylor dalam buku Lexy J. Moeloeng, mengungkapkan bahwa 

penelitian dengan menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghadirkan data deskriptif beberapa kata-kata tertulis atau lisan dari 

                                                          
64 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2013) h.6
65 Ibid, h.7
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orang-orang atau pelaku yang dapat diamati66. Penelitian kualitatif digunakan 

untuk mengungkap data secara deskriptif dari informasi tentang apa yang mereka 

lakukan dan yang mereka alami terhadap fokus penelitian.

Sesuai dengan tema yang peneliti bahas, penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian lapangan (Field reseach), dimana penelitian ini dilakukan langsung 

dilapangan yaitu di SMP IT Daar Al-Hikmah kecamatan Seputih Mataram 

Lampung Tengah. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti mengadakan 

pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. 

Pendekatan deskriptif digunakan untuk melakukan penelitian kaitanya 

dengan upaya yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam melakukan 

pembinaan mental peserta didik di SMP IT Daar Al-Hikmah kecamatan Seputih 

Mataram Lampung Tengah. Cara penyajian data dengan pendekatan deskriptif ini 

adalah dengan menggambarkan data-data yang telah diperoleh dari lapangan 

secara alamiah.

C. Sumber Data

Sumber data adalah seluruh obyek (orang, kelompok, penduduk) yang 

dimaksudkan untuk diselidiki atau diteliti67. Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah seluruh individu baik 

                                                          
66 Lexy J. Moeloeng, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002) 

h.11
67 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Bina 

Aksara, cet ke VI, 2005) h. 115
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itu merupakan orang dewasa, peserta didik, atau anak-anak dan objek lain sebagai 

sasaran penelitian tertentu.

Dilihat dari sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer 

dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data 

langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data Sekunder adalah 

data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari 

subjek peneliannya.

Dalam penelitian kualitatif ini, sumber data dipilih secara purposive 

sampling, yang memiliki pengertian sebagai sebuah teknik pengambilan sampel 

sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap 

paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan68. Dengan pengambilan sampel, 

sumber data yang didipilih secara purposive sampling, maka sumber data dipilih 

dari orang-orang yang dianggap sangat mengetahui mengenai permasalahan yang 

akan diteliti atau juga yang berwenang dalam masalah tersebut.

Oleh karena itu peneliti menetapkan sumber data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :

1. Kepala sekolah dan Guru Pendidikan Agama Islam SMP IT Daar Al-Hikmah 

kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah.

2. Seluruh peserta didik SMP IT Daar Al-Hikmah dari kelas VII sampai kelas 

IX.
                                                          

68 Sugiyono, Op cit, h. 30
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D. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang penulis perlukan dalam 

penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

1. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena 

obyek yang diteliti dan secara obyektif hasilnya akan dicatat dengan

sistematis agar diperoleh gambaran yang lebih konkrit tentang kondisi di 

lapangan69. Dalam observasi ini, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber 

data penelitian70.

Berdasarkan pendapat diatas dapat diapahami bahwa observasi 

merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara 

langsung kearah penelitian. Adapun jenis metode observasi berdasarkan 

peranan yang dimainkan yaitu dikelompokan menjadi dua bentuk sebagai 

berikut :

a. Observasi partisipan yaitu peneliti adalah bagian dari keadaan 
alamiah, tempat dilakukannya observasi.

b. Observasi non partisipan yaitu dalam observasi ini peranan tingkah 
laku peneliti dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan 
kelompok yang diamati kurang dituntut71.

                                                          
69 Koenjaraningrat,  Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, Cet ke 4, 2003), h.136
70 Sugiyono, Op Cit, h.310
71 Koenjaraningrat, Op Cit, h.189
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Dalam penelitian ini digunakan jenis observasi non partisipan, 

dimana peneliti tidak turut ambil bagian dalam kehidupan orang yang 

diobservasi atau diteliti. 

Metode ini digunakan sebagai metode utama untuk mengobservasi 

upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan mental peserta didik 

SMP IT Daar Al-Hikmah kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah.

2. Metode 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 telinganya72. Esterberg mendefinisikan interview 

merupakan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu73.

Pendapat lain menyatakan bahwa interview adalah suatu percakapan 

yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, dan ini merupakan tanya 

jawab dengan menggunakan lisan dalam dua orang atau lebih yang 

berhadap-hadapan secara fisik, interview sama dengan bincang-bincang74.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa interview 

merupakan salah satu alat untuk memperoleh informasi dengan jalan 

                                                          
72 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset sosial, (Bandung: Alumni Madar Maju, 

2006) h.171
73 Sugiyono, Op Cit, h.319
74 Kartini Kartono, Op Cit. 71
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mengadakan komunikasi langsung antara dua orang atau lebih yang 

dilakukan secara lisan. 

Apabila dilihat dari sifat atau teknik pelaksanaanya, maka interview 

dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara terstruktur (structured interview) digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. 

Oleh kerena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

b. Wawancara semistruktur (semistructure interview) adalah wawancara 

yang dalam pelaksaannya lebih bebas, artinya untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak 

wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya.

c. Wawancara tak terstruktur (unstruktur interview) adalah wawancara 

yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. 

Dalam penelitian ini digunakan interview tak terstruktur, yaitu 

pewawancara mengajukan pertanyaan mengenai permasalahan tanpa 

menyiapkan alternatif jawaban. Pewawancara hanya membuat pokok-pokok 
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masalah yang diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara mengikuti 

situasi.

Metode ini digunakan untuk mewawancarai langsung narasumber 

yaitu guru Pendidikan Agama Islam atau sesorang yang terkait dalam 

penelitian ini, untuk mendapatkan data tentang upaya guru dalam pembinaan 

mental peserta didik di SMP IT Daar Al-Hikmah kecamatan Seputih 

Mataram Lampung Tengah. 

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

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

agenda, dan sebagainya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

belalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya 

monumental dari seseorang75.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa dokumentasi 

adalah salah satu cara untuk menghimpun data mengenai hal-hal tertentu, 

melalui catatan-catatan, dokumen yang disusun oleh suatu instansi atau 

organisasi-organisasi tertentu.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai hal-hal 

yang berkenaan dengan kondisi obyektif SMP IT Daar Al-Hikmah 

kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah, seperti sejarah berdirinya, 

                                                          
75 Sugiyono, Op Cit, h. 329



62

visi misi, struktur organisasi, keadaan guru dan karyawan atau staf, keadaan 

peserta didik, keadaan sarana dan prasarana dan lain-lain.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian, setiap hal temuan harus di cek keabsahannya agar hasil 

penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan 

keabsahannya. Berdasarkan ketiga alat pengumpul data yang sudah dijelaskan 

diatas, maka untuk mengukur tingkat akurasi dan validasi data maka digunakan 

teknik triangulasi. Triangulasi yaitu usaha untuk menguji kredibilitas data atau 

informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber data76. Ada tiga macam 

triangulasi data yaitu sebagai berikut :

1. Triangulasi Data, 

Triangulasi data yaitu dengan cara membandingkan data-data hasil 

pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan 

dokumentasi dan data hasil pengamatan dengan dokumen.

2. Triangulasi Metode.

Triangulasi metode yaitu dengan cara mencari data lain tentang 

sebuah fenomena yang diperoleh dengan menggunakan metode yang 

berbeda yaitu wawancara, observasi, dokumen. Kemudian hasil yang 

diperoleh dengan menggunakan metode ini dibandingkan dan disimpulkan 

sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya.
                                                          

76 Ibid, h.330
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3. Triangulasi Sumber.

Triangulasi sumber yaitu dengan cara membandingkan kebenaran 

suatu fenomena berdsarkan uraian data yang diperoleh oleh peneliti, baik 

dilihat dari dimensi waktu maupun sumber lain.

F. Analisis Data

Menurut Nasution, analisa data adalah proses menyusun, mengkategorikan 

data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya77. 

Dalam penelitian kualitatif ada banyak analisis data yang dapat digunakan. Namun 

demikian, semua analisis data penelitian kualitatif biasanya mendasarkan bahwa 

analisis data dilakukan sepanjang penelitian. Dengan kata lain, kegiatannya 

dilakukan bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data78.

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data 

kualitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Redeksi Data

Reduksi data atau proses transformasi diartikan sebagai proses 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data 

yang muncul dari catatan-catatan dilapangan yang mencakup kegiatan 

mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-

                                                          
77 S. Nasution, Metodologi Penelitian Dasar, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004) h. 72
78 H.B, Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Sebelas Maret University pres, 

2002), h.35-36
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milah ke dalam satuan konsep, kategori atau tema tertentu79. Mereduksi data 

berati merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu80. 

Dalam kaitan ini peneliti menajamkan analisis tentang upaya yang 

dilakukan guru Pendidikan Agama Islam untuk membina mental peserta didik 

SMP IT Daar Al-Hikmah Seputih Mataram Lampung Tengah melalui uraian 

singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan 

data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

2. Display Data

Display data atau penyajian data adalah kegiatan yang mencakup 

mengorganisasikan data dalam bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya 

secara lebih utuh. Display data dapat berbentuk uraian naratif, bagan, 

hubungan antar kategori, diagram alur dan lain sejenisnya atau bentuk-bentuk 

lain81.

Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yeng telah 

dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, 

selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan 

kerja) dan chart. 

                                                          
79 Imam Suprayogi dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama, (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2003) h.193
80 Sugiyono, Op Cit, h. 339
81Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif :Pemahaman Filosofis Dan 

Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) H.70
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Dalam kaitan ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan 

tentang upaya yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam untuk membina

mental peserta didik SMP IT Daar Al-Hikmah Seputih Mataram Lampung 

Tengah dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antara fenomena 

dengan teori untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang 

perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

3. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari 

atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan alur sebab 

akibat atau proposisi. Dalam pengambilan keputusan menggunakan 

pendekatan berfikir induktif, yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta 

atau peristiwa khusus, kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik 

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum82.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori83.

                                                          
82 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 2005) H.81
83 Sugiyono, Op Cit, h.45



BAB IV

PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

a. Sejarah Berdirinya

Pada tanggal 3 Juli 2012 berdiri sebuah lembaga pendidikan yang 

beralamatkan di Jl. Merapi Raya-Utama Jaya, Kecamatan Seputih Mataram, 

Kabupaten Lampung Tengah yaitu SMP Daar Al-Hikmah. Dengan berjalannya 

waktu sekolah yang status nya sudah diakui sejak tanggal 4 september 2013 ini 

berkembang pesat.

Sekolah SMP Terpadu Daar Al-Hikmah adalah milik yayasan An-Nur 

Varia Agung, yang awal mulanya mendirikan lembaga pendidikan Islam yaitu 

pondok pesantren, yang bernama PonPes Daar Al-Hikmah. Pada tahun 2010 

H.Bambang Hasbullah ST selaku ketua yayasan An-Nur bersama tim nya 

mendirikan Sekolah Menengah Atas yaitu MA Daar Al-Hikmah, yang kemudan 

diikuti dengan mendirikan Sekolah Menengah Pertama yaitu SMP Terpadu 

Daar Al-Hikmah. 

Dengan berjalannya waktu, pada tahun 2013, Bapak Ali Sodikin S.Pd.I 

yang merupakan Kepala Sekolah SMP IT Daar Al-Hikmah berinisiatif untuk  

memindahkan lokasi SMP IT Daar Al-Hikmah yang sebelumnya di desa Varia 
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Agung dipindahkan ke desa Utama Jaya Kecamatan Seputih Mataram. Inisiatif 

tersebut di landasi atas dasar sebagai berikut :

a. Di Desa Utama Jaya belum ada jenjang sekolah tingkat menengah.

b. Banyaknya lulusan sekolah dasar dilingkungan tersebut yang tidak 

melanjutkan ke jenjang SMP dengan alasan jarak yang cukup jauh.

c. Untuk mendekatkan jarak antara SMP IT Daar Al-Hikmah dengan 

Pondok Pesantren, Karena letak PonPes Daar Al-Hikmah di desa 

Utama Jaya.

b. Profil Sekolah

a. Nama Sekolah : SMPS Terpadu Daar Al Hikmah

b. NSS/NPSN : 20212020819 / 69786464

c. Alamat : Jl.Merapi, Kampung Utama Jaya, 

Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah

d. Telp/HP : 081367208619

e. Yayasan Penyelenggara: : Yayasan Annur Varia Agung

f. Alamat : Jl.Merapi,Kampung Varia 

Agung,Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah

g. Nama Kepala Sekiolah: : ALI SODIKIN

h. Telp/HP :081367208619

i. Kategori Sekolah: : Sekolah Potensial

j. Thn didirikan / Beroperasi : 2012

k. Kepemilikan Tanah/Bangunan: Milik Yayasan
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l. Luas Tanah/Setatus Tanah : 2.500 m2/Akta Pelepasan Hak Atas tanah

m. Luas Bangunan : 610 M2

c. Visi Misi dan Tujuan

a. Visi

Visi SMP Terpadu Daar Al-Hikmah Kecamatan Seputih 

Mataram adalah Berpartisipasi mencerdaskan bangsa yang edukatif, 

kreatif dan religious.

b. Misi

Misi SMP Terpadu Daar Al-Hikmah Seputih Mataram  adalah 

Mewujudkan intelektual muslim yang berkualitas berwawasan luas 

serta berdedikasi yang tinggi.

c. Tujuan

Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut :

1) Mengembangkan potensi peserta didik sesuai minat dan 

bakat masing-masing.

2) Mengoptimalkan pelaksanaan proses pendidikan dengan 

menggunakan multi pendekatan.

3) Menjadikan sekolah sebagai pilar utama dalam rangka 

meningkatkan keimanan, ketaqwaan, serta membentuk 

insan yang terpuji dan menjadi tauladan dalam kehidupan 

sehari-hari.
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d. Struktur Organisasi

Ketua yayasan

H. Bambang Hasbullah ST

Hotnasari S.Pd

Komite

Murdiyono

Japar

Tata Usaha

Kepala Sekolah

Ali Sodikin S.Pd.I

Bendahara

Dewan GURU

Rahmat Sugiarto S.Pd

Waka kurikulum Wali kelas VII

Kalisa Eviana, S.Pd

Wali kelas VIII A

Isti Winarni,, S.Pd

Wali Kelas VIII B

Sukarni, S.Pd

Wali Kelas IX A

Waka Kesiswaan

Ihsan Muftahzani, S.Pd.I

Tutik Maryamah, S.Pd

SISWA

Wali Kelas IX B

Rini Eka Wati, S.Pd
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e. Keadaan Guru dan Karyawan

Keadaan tenaga pengajar SMP Terpadu Daar Al-Hikmah Kecamatan 

Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 16 orang. Untuk lebih 

jelasnya lihat tabel berikut :

Tabel 2
Keadaan Guru SMP Terpadu Daar Al-Hikmah 
Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah

No Nama Jabatan Guru mapel
Pendidikan 

Terakhir
1. Bambang Hasbullah ST Ketua Yayasan

2. Ali Sodikin, S.Pd.I KEP.SEK PAI S1

3. Rahmat Sugiarto, S.Pd Waka Kurikulum IPA S1

4. Ihsan Muftazani, S.Pd.I Waka Kesiswaan Mulok/ Al-Qur’an S1

5. Hotnasari, S.Pd Bendahara IPS S1

6. Sukarni, S.Pd Wali Kelas PKN S1

7. Isti Winarni, S.Pd Wali Kelas MTK S1

8. Herwati, S.Pd Wali Kelas B. INGGRIS S1

9. Ismail, S.Pd Wali Kelas B. INGGRIS S1

10. Devi Wulandari, S.Pd Wali Kelas IPS S1

11. Lukmanati, S.Pd.I Wali Kelas PAI S1

12. Tri Ari Anggoro, S.Pd Wali Kelas PENJAS S1

13. Murdiono, S.Pd Tata Usaha TINKOM S1

14. Amar Ghozali, S.Pd MULOK SMA

15. Saiful Anwar, S.Pd MULOK SMA

16. Rini Ekawati S.Pd B.Indonesia S1

Sumber : Dokumentasi SMP IT Daar Al-Hikmah Seputih Mataram Tahun 2017
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f. Keadaan Peserta Didik

Keadaan peserta didik SMP IT Daar Al-Hikmah Kecamatan Seputih 

Mataram Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3
Keadaan Peserta Didik SMP Terpadu Daar Al-Hikmah 

Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah

Tahun 
Ajaran

Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9
Jumlah

(Kls. 7 + 8 + 9)
Jml 

Siswa
Jumlah 

Rom.Bel
Jml 

Siswa
Jumlah 

Rom.Bel
Jml 

Siswa
Jumlah 

Rom.Bel
Siswa Rom.Bel

2013/2014 59 2 56 2 - - 115 4

2014/2015 50 2 59 2 51 2 160 6

2015/2016 39 1 50 2 59 2 148 5

2016/2017 36 1 39 1 49 2 124 4

Sumber : Dokumen SMP IT Daar Al-Hikmah Seputih Mataram tahun 2017

g. Keadaan Sarana Dan Prasarana

Keadaan sarana dan prasaran yang dipergunakan untuk menunjang 

proses belajar mengajar di SMP Terpadu Daar Al-Hikmah Kecamatan Seputih 

Mataram Lampung Tengah sebagai mana tabel berikut : 
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Tabel 4
Keadaan Sarana dan Prasarana SMP Terpadu Daar Al-Hikmah

Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah

No Jenis Barang Jumlah
Keadaan

baik rusak

1. Ruang Kepala Sekolah 1 

2. Ruang Guru 1 

3. Ruang Laboratorium 2 

4. Ruang TU 1 

5. Ruang Kelas 6 

6. Ruang UKS 1 

7. Ruang Pepustkaan 1 

8. Ruang Lab Komputer 1 

9. WC Guru 1 

10. WC Siswa 4 

11. Masjid 1 

12. Lapangan sepak bola 1 

13. Lapangan volly 2 

14. Lapangan Badminton 2 

15. Lapangan basket 1 

16. Lapangan futsal 1 

17. Tempat parkir 3 

18. Pos Satpam 1 

19. Asrama 2 

20. Meja/Kursi Belajar 90 

Sumber : Dokumentasi SMP IT Daar Al-Hikmah Seputih Mataram tahun 2017
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2. Paparan Data Hasil Penelitian

Uraian berikut ini adalah salah satu upaya untuk mendeskripsikan hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan. Dari beberapa hal tersebut, nantinya kita akan 

mengetahui seberapa jauh upaya guru PAI dalam pembinaan mental siswa di tingkat 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) diantaranya meliputi :

a. Upaya Guru PAI dalam Pembinaan Mental peserta didik di SMP IT Daar 

Al-Hikmah.

Berdasarkan hasil interview yang peneliti lakukan dengan guru PAI, 

bahwa upaya pembinaan mental terus dilakukan oleh guru PAI terhadap siswa-

siswi SMP IT Daar-Al Hikmah melalui berbagai macam kegiatan yang 

berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran. 

Adapun upaya yang dilakukan oleh guru PAI adalah sebagai berikut : 

1. Melalui kegiatan intrakurikuler.

1) Pembinaan mental yang dilakukan dan dicapai melalui kegiatan  

intrakurikuler adalah melalui proses kegiatan belajar mengajar, Jadi guru 

PAI dituntut agar cermat memilih dan menetapkan metode apa yang tepat 

untuk digunakan dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta 

didik. Dalam memilih metode Guru PAI harus memperhatikan tujuan apa 

yang hendak dicapai. Dengan  pemilihan metode yang tepat dan lebih 

menonjolkan pada materi-materi yang sesuai dengan jiwa remaja  bisa 

menjadikan  pendidikan benar-benar tertanam dan dapat mempengaruhi 
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mental  dalam pribadi siswa. Hal tersebut seperti yang telah diungkapkan 

oleh Bpk. Ali Sodikin selaku kepala Sekolah SMP IT Daar Al-Hikmah 

Seputih Mataram yang juga mengajar sebagai guru PAI : 

"Dalam memilih metode mengajar, guru PAI harus mengetahui 
tujuan apa yang hendak dicapai. Metode yang dipakai harus tepat, 
artinya materi yang disampaikan sesuai dengan kondisi siswa, dan 
untuk materi yang sesuai dengan jiwa remaja harus ditonjolkan, 
sehingga apa yang kita sampaikan benar-benar tertanam dalam 
pribadi siswa. Jadi, di kelas tidak hanya sekedar mengajar saja, tapi 
apa yang kita sampaikan itu memang benar-benar tertanam dalam 
pribadi siswa.”84

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu. Lukmanati selaku Guru PAI 

SMP IT Daar Al-Hikmah :

"Memang mas, metode mengajar harus diperhatikan. Pemilihan 
metode yang tepat akan membuat siswa cepat paham dan mengerti. 
Jadi, apa yang disampaikan di kelas tidak hanya dimengerti saja, 
tetapi mereka harus bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-
hari.”85

Seorang guru PAI memang menjadi contoh dan teladan bagi 

siswanya, baik dalam bertingkah laku dan bertutur kata. Setiap geraknya 

pasti akan menjadi contoh siswanya. Seperti yang telah dikemukakan oleh 

Bpk. Ali Sodikin PAI:  

"Untuk menciptakan anak-anak yang shaleh, guru PAI harus bisa 
menjadi contoh dan teladan bagi siswanya, baik dalam berbuat, 
bertutur kata. Karena guru PAI adalah seorang figure. Dalam 
mengajarpun harus berkata lemah lembut dan jangan bersikap 
kasar. Ya kalau ada yang bandel cukup dinasehati saja."86

                                                          
84Wawancara Guru Agama Bapak Ali Sodikin (14 April 2017)
85Wawancara Guru Agama Ibu Lukmanati (14 April 2017) 
86 Wawancara Guru Agama Bapak Ali Sodikin (14 April 2017) 
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2) Setiap 5 menit sebelum pelajaran dimulai seluruh peserta didik

diwajibkan membaca do’a bersama-sama terlebih dahulu. Do’a bersama  

ini dimaksudkan sebagai upaya agar semua peserta didik benar-benar siap 

menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi dengan adanya 

membaca do’a bersama ini, diharapkan semua peserta didik terbiasa 

membaca do’a terlebih dahulu sebelum melakukan segala aktifitas yang 

akan dikerjakan. (Wawancara dengan Kabag Kurikulum)87

3) Adanya Tausiyah (ceramah agama) yang dilakukan diakhir pelajaran. 

Biasanya tausiah ini disampaikan oleh peserta didik. Yang sudah dibuat 

jadwal atau giliran setiap pelajaran PAI. Tujuan diadakannya tausiyah ini 

adalah selain untuk melatih mental peserta didik berbicara didepan orang 

juga untuk menambah pengetahuan, karena di usia remaja pengetahuan 

tentang agama harus benar-benar diberikan dan diarahkan agar mereka 

tidak berbuat dan bertingkah laku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. 

Hal tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh Bpk Ali Sodikin Guru 

PAI:

"Tujuan adanya tausiyah ini adalah untuk melatih mental peserta 
didik untuk terbiasa berbicara didepan juga untuk menambah 
pengatahuan keagamaan kepada peserta didik agar mereka memiliki 
pengetahuan yang luas sehingga mereka dapat mengerti mana yang 
baik dan yang buruk."88

                                                          
87Observasi, di SMP IT Daar Al-Hikmah, Seputih Mataram, LamTeng (15 April 2017)
88 Wawancara Guru Agama Bapak Ali Sodikin (15April 2017) 
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2. Melalui Kegiatan Ekstra/diluar Jam pelajaran

1) Setiap jam istirahat atau jam kosong, peserta didik dibiasakan oleh 

guru untuk melaksanakan Shalat duha dimasjid. Hal tersebut 

diungkapkan oleh bapak Ihsan Muftahzani selaku waka kesiswaan 

SMP IT Daar Al-Hikmah :

“setiap jam istirahat atau pas ada jam kosong, anak-anak (peserta 
didik) sudah dibiasakan untuk melaksanakan shalat duha 
dimasjid. Hal ini dilakukan denga tujuan agar anak—anak tidak 
menyia-nyiakan waktu luangnya dengan bermain-main atau 
melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat”89.

2) Setiap masuk waktu sholat dzuhur, peserta didik yang laki-laki 

dibuatkan jadwal adzan secara bergilir. Hal ini seperti yang telah 

dikemukakan oleh Bpk. Ali Sodikin selaku Guru PAI : 

"Setiap masuk waktu shalat Dzuhur mas seluruh siswa 
diwajibkan untuk mendapatkan giliran mengumandangkan adzan 
sesuai jadwal yang telah dibuat dan selalu dikontrol oleh Bapak 
Ibu guru, jadi tidak ada siswa yang tidak ikut berpartisipasi, 
semuanya pasti ikut. Dengan harapan adanya jadwal adzan 
secara bergilir ini siswa menjadi lebih terbiasa melaksanakan 
shalat wajib di rumah, disamping itu kita juga dapat mengontrol 
shalat wajib mereka, jadi disini bisa diketahui mana yang 
terbiasa shalat dan tidak." 90

3) Setiap melaksanakan seluruh peserta didik diwajibkan untuk shalat 

dzuhur berjama’ah di Masjid yang ada di Sekolah.

“Ketika waktunya shalat dzuhur mas, peserta didik kami 
wajibkan untuk shalat berjamaah dimasjid. Hal ini adalah untuk 
membiasakan peserta didik untuk shalat berjamaah baik dirumah 
atau di Sekolah”.

                                                          
89Wawancara waka kesiswaan, Bapak Ihsan Muftahzani (15 April 2017).
90 Wawancara Guru Pendidikan Agama Islam Bapak Ali Sodikin (15 April 2017)
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4) Adanya Peringatan atau perayaan setiap hari-hari Besar Islam 

(PHBI).Yang biasanya diperingati dengan mengadakan lomba-lomba 

danpengajian yang berisi ceramah agama atau siraman rohani91.

5) Adanya mata pelajaran ekstra agama. Tujuan adanya mata pelajaran 

ekstra agama ini karena terbatasnya materi PAI yang diajarkan di 

dalam kelas. Mengingat di SMP It Daar Al-Hikmah ini ibadah benar-

benar ditekankan, karena letak sekolah berdekatan dengan pondok 

pesantren. maka perlu adanya materi tentang pengembangan ibadah, 

seperti praktek sholat, mengaji Al-Qur’an, Ngaji Kitab, dan lainnya.

Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh Ibu Lukmanati selaku 

guru pembimbing ekstra jam belajar : 

“Materi ekstra agama ini diadakan karena begitu terbatasnya 
materi-materi PAI yang diajarkan didalam kelas. Kegiatan ini 
dilakasanakan setiap satu minggu sekali (1 jam pelajaran), materi 
yang diberikan adalah praktek shalat, mengaji Al-Qur’an dan 
mengaji kitab. Dengan begitu siswa dapat melaksanakan 
ibadahnya secara baik, mengingat SMP ITDaar Al-Hikmah 
berdekatan dengan Pesantren, bahkan kebanyakan siswa tinggal 
dipesantren.92”

Menurut Bpk. Ali Sodikin selaku Kepala Sekolah sekaligus guru PAI 

mengungkapkan :

"kegiatan ekstra agama ini (membaca Al-Qur'an, praktek shalat, 
dan ngaji kitab) diadakan karena terbatasnya materi-materi PAI. 
Selain  itu banyak siswa sekolah sekaligus tinggal dipesantren. 
Dengan ini diharapkan agar setiap siswa mampu memahami 
ilmu-ilmu agama lebih mendalam, membaca Al-Qur’an dengan 

                                                          
91wawancara dengan ketua Yayasan Bpk. Bambang Hasbullah, (17 April 2017)
92Wawancara Ibu Lukmanati ( 17 april 2017)
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bagus dan melaksanakan shalat secara baik dan benar sedikit 
demi sedikit."93

Menurut kesimpulan peneliti bahwasannya dengan adanya kegiatan 

intrakurikuler melalui peran guru PAI dan program sekolah itu dapat 

mempengaruhi mental peserta didik di SMP IT Daar Al-Hikmah Kecamatan 

Seputih Mataram Lampung Tengah, meskipun belum secara menyeluruh. 

Hal ini dapat ditunjang dengan adanya pemilihan metode yang tepat dalam 

proses belajar mengajar, pemberian materi ekstra agama, tausiyah, adzan 

secara bergilir, kegiatan keagamaan di dalam PHBI dan menbaca do’a 

terlebih dahulu sebelum mengawali pelajaran. 

3. Melalui kegiatan kokurikuler.

Melaui kegiatan kokurikuler yaitu pembinaan mental yang dicapai 

melalui kegiatan di luar jam pelajaran biasa. Kegiatan kokurikuler ini 

memang menunjang kegiatan intrakurikuler dan bisa dilaksanakan pada 

waktu liburan sekolah. Adapun bentuk kegiatan kokurikuler yang dapat 

menunjang pembinaan mental siswa di SMP IT Daar Al-Hikmah adalah :

1. Tugas laporan kegiatan Pondok Ramadhan.

Kami mengadakan kegiatan pondok ramadan disetiap masuk bulan 
ramadan, kegiatan ini dilaksanakan selama 1 minggu dalam sebulan 
ramadan. Kemudian diakhir nanti kami suruh untuk membuat laporan94.

                                                          
93 Wawancara guru Pendidikan Agama Islam, Bpk. Ali Sodikin, ( 21April2017)  
94wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam, Ibu Lukmanati, (21 april 2017)
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2. Latihan Qurban yang dilakukan di sekolah (wawancara dengan ibu 

Lukmanati, 21 april 2017) 

3. Kegiatan Tiba’ dan Sholawat setiap malam rabu yang dilaksanakan oleh 

anggota remaja masjid di sekolah. (Bpk. Ali Sodikin, 22 april 2017)

4. Kegiatan Ziarah Wali Songo setiap akhir semester.

Kami juga mengadakan kegiatan kokurikuler yang dapat menunjang 
mental peserta didik, diantaranya adalah ziarah makam Wali Songo, 
biasanya kalau disekolahan lain setelah selesai ulangan semester 
mengadakan piknik atau rekreasi, lain dengan sekolah kami yang 
mengisi waktu tersebut dengan mengadakan ziarah makam Wali 
Songo95.

4. Melalui kegiatan Ekstrakurikuler.

Pembinaan mental pada kegiatan ekstrakurikuler ini dilakukan di luar 

jam pelajaran. Dengan harapan dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler ini 

siswa dapat mengembangkan bakat serta minat siswa dalam upaya 

pembinaan mental siswa dan juga dengan adanya kegiatan ini diharapkan 

siswa akan terbiasa melakukan kegiatan ataupun kesibukan-kesibukan yang 

bersifat positif. 

Adapun bentuk kegiatan ekstrakurikuler ini adalah :

1) Mengundang guru Qiro'ah (wawancara dengan Bpk. Ali Sodikin, 

(25 April 2017) 

2) Olah raga (sepak bola, bola volley, dan Badminton.) 

3) Seni bela diri 

                                                          
95Wawancara Kepala Sekolah, Bpk. Ali Sodikin, (24 April 2017)
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4) Kerohanian

5) Terbangan (Rebana)

6) Pramuka 96.

5. Melalui kegiatan bimbingan dan penyuluhan.

Pembinaan mental yang dilakukan oleh guru PAI melalui kegiatan 

bimbingan dan penyuluhan ini adalah dengan memberikan bantuan secara 

terus menerus dalam memecahkan masalah yang dialami oleh peserta didik. 

Dalam memecahkan masalah ini memang tidak menjadi tanggung jawab 

sepenuhnya guru PAI karena bimbingan dan penyuluhan ini sebenarnya 

menjadi tugas dan tanggung jawab guru BP, tetapi antara guru PAI dan guru 

BP selalu mengadakan komunikasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Bpk. 

Mordiyono selaku guru BP :

"Kami Guru BP memang melakukan kerjasama dengan Guru PAI 
dengan maksud untuk memperoleh masukan-masukan dan ketika 
mengatasi masalah siswa kami selesai kan dengan menggunakan  
pendekatan keagamaan."97

Menurut Bpk. Hendra mengenai masalah-masalah  yang sering 

dialami oleh siswa adalah : 

a) Problem keluarga (tidak mampu membiayai sekolah, broken home, 

disharmonisasi).

                                                          
96Observasi, (Juni 2017)
97Wawancara Guru BP Bapak Hendra ( 16 Juli 2013)
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b) Siswa yang tidak bisa melaksanakan ibadah karena mereka tidak pernah 

mendapatkan pengajaran dan bimbingan dari orang tua. 

c) Suka membolos ketika jam pelajaran atau setiap kena jadwal tugas 

kegiatan.

Untuk kasus kriminal seperti merokok, atau berkelahi menurut Bpk. 

Mordiyono memang belum pernah ditemukan di lingkungan sekolah dan 

untuk pencurian itu dialami oleh siswa dan itupun sudah  satu tahun yang 

lalu, yaitu mencuri helm milik temannya yang ada di tempat parkir. Usaha 

yang dilakukan BP adalah dengan peringatan, menasehati dengan 

pendekatan keagamaan kemudian memberikan sanksi sesuai dengan 

perbuatan yang dilakukan. Memang setiap bulan diadakan razia, jadi belum 

pernah ditemukan yang namanya rokok atau barang-barang yang dilarang.

b. Kendala Guru PAI dalam Upaya Pembinaan Mental Peserta Didikdi SMP 

IT Daar Al-Hikmah Seputih Mataram.

Berdasarkan hasil interview dengan Guru PAI di SMP IT Daar Al-

Hikmah bahwa kendala guru PAI dalam meningkatkan pembinaan mental 

siswa adalah :

1) Pengaruh dari lingkungan Keluarga.

Ketika kita berbicara tentang pendidikan agama di sekolah, salah satu 

kesimpulan penting adalah bahwa kunci keberhasilan pendidikan agama di 

sekolah bukan terutama terletak pada metode pendidikan agama yang 
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digunakan dan penguasaan bahan semata, akan tetapi kunci keberhasilan 

tersebut sebenarnya terletak pada pendidikan agama yang ada dalam 

keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk 

membesarkan, mendewasakan dan didalamnya anak mendapat pendidikan 

agama yang pertama kali, karena itu keluarga mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam perkembangan anak. Orang tua yang menanamkan 

nilai-nilai agama dengan baik akan berpengaruh positif terhadap 

perkembangan anak, begitu juga sebaliknya dengan keluarga yang acuh 

terhadap penanaman nilai-nilai agama pada anak, maka anak akan tumbuh 

dewasa tanpa mengenal ajaran agamanya.  

Bpk. Ali Sodikinmengungkapkan bahwasannya  salah satu faktor 

utama kendala guru PAI dalam pembinaan mental siswa  yaitu dari 

lingkungan keluarga, adalah sebagai berikut : 

1) Orang tua yang status pendidikannya rendah. Di SMP IT Daar Al-

Hikmah ini tidak sedikit orang tua dari Peserta didik yang status 

pendidikannya sangat rendah, bahkan ada yang tidak tamat SD. Dari 

sebab itu, kurang nya kepedulian orang tua terhadap pendidikan 

anaknya,mungkin merasa tidak mampu untuk membimbing anaknya.

2) Orang tua yang kelebihan materi sehingga menjadikan anak hidup mewah 

dan manja. 
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3) Orang tua tidak pernah mengajari ibadah dan tidak ada bimbingan dari 

mereka98.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bpk. Ihsan Muftahzani, bahwa 

kendala dari lingkungan keluarga adalah :

a) Masalah Pendidikan Orang tua, yang berimbas terhadap anaknya.

b) Masalah kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan anaknya.99

Adapun pendapat Ibu Lukmanati bahwa kendala dari lingkungan 
keluarga adalah Kurangnya perhatian dari orang tua. Orang tua yang 
sibuk bekerja sehingga anak menjadi tidak terkontrol. Orang tua selalu 
beranggapan bahwa mereka mencukupi kebutuhan anak itu sudah cukup 
tanpa ada perhatian.100

2) Pengaruh dari lingkungan (pergaulan) 

Pengaruh dari lingkungan (pergaulan) di mana mereka hidup dan 

bergaul keseharian juga merupakan salah satu kendala upaya guru PAI 

dalam pembinaan mental peserta didik di SMP IT Daar Al-Hikmah Seputih 

Mataram. Pengaruh-pengaruh negatif juga banyak mereka dapat dari 

lingkungan tempat mereka bergaul. Apalagi dalam usia remaja sukanya ikut-

ikutan temannya meskipun  dalam hal yang tidak baik. Seperti yang telah 

dikemukakan oleh Bpk. Ali Sodikin :

                                                          
98 Wawancara Guru Agama Bpk, Ali Sodikin. (1 Mei 2017)
99 Wawancara Guru BP Bpk. Mordiyono (1 Mei 2017)
100 Wawancara Guru Agama Lukmanati (1 Mei2017)
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"Anak-anak itu selalu ikut-ikutan teman-temannya. Kalau ada yang 
membolos mereka ikut, karena mereka itu masih cenderung ikut-
ikutan”.101

Hal senada juga dikemukakan oleh Ibu Lukmanati :

"Saya pernah memergoki murid saya membolosketika ada kegiatan. 
Ketika saya tanya kenapa kamu membolos, dia menjawa karena teman 
saya juga membolos bu, dia dapet jadwal mengisi tausiah di pelajaram 
ibu, tapi karena dia bilang belum siap maju jadi membolos dan 
mengajak saya102.

Pergaulan peserta didikdalam lingkungan keseharian juga merupakan 

salah satu penyebab terjadinya kenakalan peserta didiksehingga sipeserta 

didikharus pandai memilih dan memilah teman dalam bergaul.Dari sini 

dapat disimpulkan bahwa lingkungan tempat mereka bergaul sangat besar 

pengaruhnya terhadap pembinaan mental peserta didik.

c. Strategi Guru PAI dalam Mengatasi Kendala Pembinaan Mental Peserta 

Didik di SMP IT Daar Al Hikmah

1) Mengaktifkan kegiatan keagamaan di Sekolah 

Kegiatan keagamaan yang ada di SMP IT Daar Al Hikmah Kecamatan 

seputih Mataram yang biasa dilaksanakan adalah :

a) Memperingati Hari Besar Islam (PHBI),

b) Mengadakan kegiatan ekstra diluar jam pelajaran, seperti mengaji 

Al-Qur’an, mengaji Kitab, dan praktek Shalat.

                                                          
101 Wawancara Guru Pendidikan Agama Islam Bpk. Ali Sodikin (5 Mei 2017)
102 Wawancara Guru Pendidikan Agama Islam Ibu Lukmanai (5 Mei 2017)
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c) Mengadakan kegiatan Pondok Ramadhan dan malamnya Sholat 

Tahajjud dan do'a bersama,

d) Mengadakan kegiatan ziarah makam Wali Songo setiap akhir 

semester.

e) Setiap hari sebelum pelajaran dimulai seluruh siswa membaca do’a 

bersama dan diakhir pelajaran ada tausiyah (ceramah agama),

f) Istighosah sebagai persiapan ujian.

Kegiatan keagamaan ini diselenggarakan di sekolah, sehingga dengan 

adanya kegiatan ini dapat mengkonsentrasikan lingkungan dan pergaulan 

peserta didik yang kondusif untuk mengacu kearah perkembangan mental 

peserta didik yang lebih positif.103

2) Guru PAI menjalin kerja sama dengan Guru BP 

Seperti yang telah dikemukakan oleh Bpk. Ali Sodikin Guru PAI 

selalu melakukan kerja sama dengan Guru BP dan selalu mengadakan 

komunikasi dengan Guru BP terhadap masalah-masalah yang dialami oleh 

peserta didik, dan dalam menyelesaikan setiap masalah peserta didik kami 

menggunakan pendekatan keagamaan. Hal serupa juga dikemukakan oleh 

Bpk. Mordiyono :

                                                          
103 Wawancara Kepala Sekolah Bpk. Ali Sodikin(8 Mei 2017)
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"Dalam menangani masalah-masalah siswa kita selalu malakukan 
koordinasi dengan Guru PAI mengenai langkah apa yang akan kita 
ambil untuk mengatasi problem tersebut. Dan dalam menyelesaikan 
masalah tersebut kita selalu menggunakan pendekatan keagamaan.”104

3) Guru PAI menjalin kerja sama dengan Orang tua siswa.

Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya pendidikan agama yang 

pertama dan utama adalah terletak pada orang tua. Dengan adanya hubungan 

ini dapat meningkatkan peran dan partisipasi orang tua dalam memberikan 

kontrol perkembangan perilaku siswa di luar sekolah, mengingat peserta 

didik di Sekolah hanya beberapa jam saja dan waktu yang paling banyak ada 

di luar sekolah.

Adapun usaha guru PAI dalam menjalin kerjasama dengan orang tua 

peserta didik adalah :

1) Penyampaian pada orang tua ketika ada rapat wali murid atau pembagian 

raport yaitu menjelaskan tentang larangan-larangan atau sanksi-sanksi. 

Dengan ini orang tua bisa lebih memperhatikan sikap dan perbuatan 

anaknya.

2) Menganjurkan orang tua untuk lebih memperhatikan pendidikan agama 

anaknya baik dari segi ibadah maupun akhlaknya.

3) Meluangkan waktu untuk lebih memperhatikan dan mengontrol tingkah 

laku anaknya dan juga dalam memilih teman.

                                                          
104 Wawancara Guru BP,  Bpk Mordiyono (8 Mei 2017)
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4) Pemanggilan orang tua atau keluarga apabila ada peserta didik yang 

sedang mengalami masalah105.. 

Berdasarkan hasil interview peneliti, maka dapat dipahami bahwa 

strategi guru PAI dalam meningkatkan pembinaan mental peserta didik 

adalah guru PAI harus menjalin kerjasama dengan orangtua peserta didik, 

sehingga bisa terjalin komunikasi yang baik serta dengan adanya kerjasama 

tersebut dapat memperlancar tugas guru PAI dan BP dalam mengontrol 

ataupun menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik.

B. Analisis Data

1. Peran Guru PAI dalam Pembinaan Mental Peserta didik Di SMP IT Daar 

Al-Hikmah.

Berdasarkan hasil dari paparan data diatas, bahwasanya upaya pembinaan 

mental terus dilakukan oleh guru PAI kepada peserta didikSMP IT Daar Al-

Hikmahmelalui berbagai macam kegiatan pendidikan di Sekolah, baik itu pada 

kegiatan intrakurikuler, kegiatan diluar jam pelajaran, kokurikuler, 

ekstrakurikuler serta bimbingan dan penyuluhan. 

                                                          
105Wawancara dengan Kepala Sekolah, Bpk Ali Sodikin



88

a. Kegiatan intrakurikuler, seperti  : 

1) Pemilihan metode yang tepat, artinya harus sesuai dengan materi dan 

kondisi peserta didik,sehingga peserta didik mudah memahami materi 

yang telah disampaikan oleh guru.

2) Setiap 5 menit sebelum pelajaran dimulai, seluruh peserta didik

diwajibkan membaca do’a bersama terlebih dahulu. Tujuan dari kegiatan 

ini adalah sebagai metode pembiasaan karena kalau kita teliti bahwa 

pembiasaan ini sebenarnya berintikan pada pengalaman. Apa yang 

dibiasakan itu adalah sesuatu yang sering diamalkan dan inti dari 

kebiasaan itu sendiri adalah pengulangan. Jadi, jika setiap hari peserta 

didikSMP IT Daar Al-Hikmah di Sekolah membaca do’a sebelum 

mengawali aktifitas, maka dengan sendirinya para peserta didik akan 

terbiasa membaca do’a sebelum mengawali segala aktifitasdimanapun  

peserta didik berada, baik itu di rumah. 

3) Tausiyah (ceramah agama) yang dilakukan pada akhir pelajaran. Materi 

tausiyah ini menyangkut pembinaan mental dan akhlak. Mulai dari 

ceramah dan nasehat-nasehat. Tujuan dari tausiyah itu sendiri adalah 

untuk menambah pengetahuan keagamaan peserta didik. Selain itu, 

dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengisi tausiyah 

akan melatih mental peserta didik untuk biasa bicara didepan orang 

banyak. Dari beberapa alasan tersebut maka,, pengetahuan tentang agama 

harus benar-benar ditanamkan dengan baik. 
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b. Melalui kegiatan diluar jam pelajaran, seperti :

1) Jadwal adzan secara bergilir para peserta didik dalam pelaksanaan shalat 

berjama’ah di sekolah. Tujuan dari adanya kegiatan ini adalah untuk 

melatih peserta didik agar disiplin dan bertanggung jawab dalam 

menjalani perkara yang wajib dan juga melatih mental peserta didik.

2) Mewajibkan kepada peserta didik untuk melaksanakan shalat dzuhur 

berjamaah di Masjid yang ada dilingkungan Sekolah, ini akan menjadikan 

peserta didik untuk terbiasa melaksanakan Shalat secara berjamaah baik 

itu di Sekolah ataupun dirumah.

3) Adanya mata pelajaran ekstra agama, seperti pelatihan praktek sholat, 

mengaji Al-Qur’an, dan ngaji kitab.Bertujuan agar materi keagamaan 

peserta didik lebih maksimal, sehingga peserta didik dapat 

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan benar.

c. Kegiatan Kokurikuler, seperti : 

1) Kegiatan dan tugas laporan kegiatan Pondok Ramadhan.

2) Latihan Qurban yang dilakukan di sekolah 

3) Kegiatan Sholawat setiap malam rabu yang dilaksanakan oleh anggota 

remaja Masjid di Sekolah. 

4) Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di waktu akhir semester

istighosah bersama ketika akan ujian, dan ziarah makam Wali Songo.

Bertujuan untuk membangun karakter dan jiwa peserta didik dalam masa 

transisi kejenjang yang lebih tinggi. Disisi lain kegiatan ini juga 
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bermaksud untuk meningkatkan spiritul peserta didik bahwa menuntut 

ilmu tidak hanya mengandalkan akal fikiran saja, akan tetapi do’a juga 

termasuk salah satu faktor pendukungnya. 

5) Adanya Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang berisi lomba-lomba 

dan ceramah agama atau siraman rohani ini bertujuan untuk memupuk 

semangat peserta didik dalam menuntut ilmu dengan menceritakan kisah-

kisah para pejuang Islam, sehingga peserta didik mampu mengambil 

hikmah yang dapat dipetik dari kisah para pendahulunya

Kegiatan kokurikuler merupakan pembinaan mental yang dicapai 

melalui kegiatan di luar jam pelajaran biasa. Kegiatan kokurikuler ini 

memang menunjang kegiatan intrakurikuler dan bisa dilaksanakan pada 

waktu liburan sekolah. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu 

Guru bisa benar-benar diterapkan  dan ditanamkan oleh peserta didik. 

4) Melalui kegiatan ekstrakurikuler, seperti :  

a) Mengundang guru Qiro'ah 

b) Olah raga (sepak bola, bola volley, dan badminton ) 

c) Seni bela diri

d) Kerohanian

e) Terbangan (Rebana)

f) Pramuka 
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Pembinaan mental pada kegiatan ekstrakurikuler ini dilakukan di luar 

jam pelajaran. Dengan harapan dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler ini 

peserta didik dapat mengembangkan bakat serta minat peserta didik dalam 

upaya pembinaan mental peserta didik dan juga dengan adanya kegiatan ini  

diharapkan peserta didik akan terbiasa melakukan kegiatan ataupun 

kesibukan-kesibukan yang bersifat positif. 

5) Melalui kegiatan bimbingan dan penyuluhan 

Pembinaan mental melalui bimbingan dan penyuluhan ini, guru PAI 

bekerjasama dengan guru BP,akan tetapi dalam mengatasi masalah peserta 

didik ,guru PAI menggunakan pendekatan keagmaan. Dalam membina 

mental peserta didikagar sesuai dengan ajaran agama memang tidak terlepas 

dari apa yang namanya faktor penghambat. Berdasarkan hasil interview 

dengan beberapa guru PAI bahwasannya faktor penghambat tersebut dari 

lingkungan luar sekolah, seperti keluarga dan lingkungan pergaulan tempat 

mereka bergaul.
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2. Kendala Guru PAI dalam Meningkatkan Pembinaan Mental Peserta Didik 

di SMP IT Daar Al-Hikmah.

a. Kendala yang berasal dari keluarga, seperti :

1) Orang tua yang status pendidikannya rendah. Dari sebab itu, maka kurang 

nya kepedulian orang tua terhadap pendidikan anaknya, karena mungkin 

merasa tidak mampu untuk membimbing anaknya.

2) Orang tua yang kelebihan materi sehingga menjadikan anak hidup mewah 

dan manja.

3) Orang tua tidak pernah mengajari ibadah dan tidak ada bimbingan dari 

mereka.

4) Masalah Pendidikan Orang tua, yang berimbas terhadap anaknya.

5) Masalah kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan anaknya

Kendala yang berasal dari keluarga memang disebabkan karena 

kurangnya perhatian dari orang tua padahal keluarga merupakan elemen 

pendidikan yang pertama dan utama.Keluarga merupakan peluang yang 

banyak memberikan pendidikan agama terhadap anaknya karena di sekolah 

waktu yang digunakan untuk belajar pendidikan agama sangat terbatas 

sekali, waktu yang paling banyak dilewati anak adalah di rumah. Kalau 

orang tua kurang memberikan perhatian kepada anak maka mereka akan 

tumbuh dewasa tanpa mengenal agama dan segala tingkah laku merekapun 

juga akan tanpa didasari oleh ajaran agama. 
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b. Lingkungan Pergaulan 

Sedangkan Kendala yang berasal dari lingkungan pergaulan adalah 

sifat yang dimiliki anak yang cenderung ikut-ikutan temannya.Melihat 

realita yang ada, nampaknya pengaruh yang ada tidak hanya bersifat positif, 

melainkan banyak pula yang bersifat negatif. Sedangkan pengaruh negatif 

yang ada dalam pergaulan tidak terhitung banyaknya.Anehnya pengaruhnya 

ini mudah diterima oleh anak dan sangat kuat meresap dihati anak. Anak 

yang asalnya baik di rumah dan sekolah  setelah mendapat pengaruh dari 

temannya, akhirnya menjadi anak yang berperilaku menyimpang. 

3. Strategi Guru PAI dalam Mengatasi Kendala Upaya Pembinaan Mental 

Peserta Didik SMP IT Daar Al-Hikmah Seputih Mataram

Dalam mengatasi Kendala upaya pembinaan mental, maka strategi yang 

dilakukan oleh guru PAI adalah melalui berbagai cara seperti: mengaktifkan 

kegiatan keagamaan di SMP IT Daar Al-Hikmah menjalin kerjasama dengan 

guru BP dan orang tua peserta didik. 

Kegiatan keagamaan biasa dilaksanakan di SMP IT Daar Al-Hikmah 

Seputih Mataram adalah: (1) Memperingati Hari Besar Islam (PHBI), (2) 

Mengadakan kegiatan Pondok Ramadhan dan malamnya Shalat Tarawih dan 

do'a bersama, (3) Setiap hari sebelum pelajaran dimulai seluruh siswa 

melaksanakn tadarrus dan diakhir pelajaran ada tausiyah (ceramah agama), (4) 
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membiasakan Shalat sunah Duha setiap jam istirahat, (5) melatih untuk 

mengumandangkan adzan setiap masuk waktu shalat dzuhur dan mewajibkan 

semua peserta didik untuk shalat berjamaah di Masjid, (6) Istighosah sebagai 

persiapan ujian (7) Ziarah makam Wali Songo setiap akhir semesteran. 

Kegiatan keagamaan ini diselenggarakan di sekolah, sehingga dengan adanya 

kegiatan ini dapat mengosentrasikan lingkungan dan pergaulan peserta didik

yang kondusif untuk mengacu kearah perkembangan mental siswa kearah yang 

lebih positif.

Dalam mengatasi Kendala tersebut guru PAI menjalin kerja sama dengan 

Guru BPmengingat guru BP yang manangani masalah-masalahyang dialami 

peserta didik.Selain menjalin kerjasama dengan guru BP, yang paling penting 

adalah  guru PAI menjalin kerjasama dengan orang tua siswa, mengingat 

kendala yang paling utama berasal dari lingkungan keluarga. Jadi, kerjasama 

dengan orang tua peserta didik memang menjadi prioritas utama dalam 

mengatasi kendala pembinaan tersebut.

Adapun strategiguru PAI dalam menjalin kerjasama dengan orang tua 

peserta didik adalah :

a. Penyampaian pada orang tua ketika ada rapat wali murid atau pembagian 

raport yaitu menjelaskan tentang larangan-larangan atau sanksi-sanksi. 

Dengan ini orang tua bisa lebih memperhatikan sikap dan perbuatan 

anaknya. 
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b. Menganjurkan orang tua untuk lebih memperhatikan pendidikan agama 

anaknya baik dari segi ibadah maupun akhlaknya. 

c. Meluangkan waktu untuk lebih memperhatikan dan mengontrol tingkah laku 

anaknya dan  dalam memilih teman. 

d. Pemanggilan orang tua atau keluarga bila ada siswa yang sedang mengalami 

masalah. 

Berdasarkan hasil interview peneliti, maka dapat dipahami bahwa strategi guru 

PAI dalam upaya pembinaan mental peserta didik adalah guru PAI harus 

menjalin kerjasama dengan orangtua peserta didik, sehingga bisa terjalin 

komunikasi yang baik serta dengan adanya kerjasama tersebut dapat 

memperlancar tugas guru PAI dan BP dalam mengontrol ataupun menyelesaikan 

masalah yang dihadapi oleh peserta didik.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Upaya Guru Pendidikan Dalam Pembinaan Mental Peserta Didik Di SMP IT 

Daar Al-Hikmah Seputih Mataram.

Dalam bukunya Zakiah darajat “Ilmu Jiwa Agama” menyebutkan 

bahwasannya pendidik agama bukanlah sekedar mengajarkan pendidikan 

agama dan melatih anak dalam melaksanakan ibadah saja, akan tetapi guru 

pendidikan agama harus bisa membentuk kepribadian anak sesuai dengan 

ajaran agama. Agama dalam pembinaan mental, sikap dan akhlak itu benar-

benar menjadi bagian dari pribadinya dan dapat menjadi pengendali dalam 
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hidupnya sehari-hari. Maka dari itu upaya pembinaan mental terus dilakukan 

oleh guru PAI terhadap Peserta didik SMP IT Daar Al-Hikmah Seputih 

Mataram, baik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler dan 

bimbingan penyuluhan.

Berdasarkan pada paparan data, pada kegiatan intrakurikuler bahwa 

metode mengajar dan pemilihan materi yang perlu ditonjolkan atau yang sesuai 

dengan jiwa remaja harus benar-benar diperhatikan. Menurut Zakiah darajat 

bahwa penyajian pendidikan agama hendaknya memperhatikan keadaan jiwa 

anak yang dihadapi. Jadi, guru PAI yang bijaksana akan dapat memilih materi 

dan metode PAI yang cocok bagi pesert didik yang dihadapinya dan menyadari 

bahwa pendidikan agama bertujuan untuk membina mental peserta didik. 

Menurut Abdurrahman An-Nahlawi Prisip-prinsip Metode Pendidikan 

dalam keluarga, sekolah, masyarakat bahwasannya guru PAI perlu menjadi 

tauladan bagi peserta didiknya baik dalam berbuat dan bertutur kata, selalu siap 

dan rela berkorban, serta menghindari perbuatan yang kurang berarti. Oleh 

karena itu, akhlak seorang guru PAI mempunyai pengaruh yang besar sekali 

pada akhlak dan mental murid-muridnya karena guru PAI menjadi panutan dan 

contoh teladan.Mereka contoh perkataan, perbuatan dan semua gerak-geriknya.

Bentuk pembinaan mental yang dilakukan oleh guru PAI terhadap 

peserta didik SMP IT Daar Al-Hikmah Seputih Mataram melalui kegiatan 

intrakurikuler adalah :
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a. Setiap 10 sebelum pelajaran dimulai seluruh siswa diwajibkan 

melaksanakan tadarrus. 

b. Adanya tausiyah (ceramah agama) yang dilakukan diakhir pelajaran dan 

materi tausiyah ini biasanya guru perintahkan untuk peserta didik yang 

menyampaikannya yang sudah dibuatkan jadwal giliran menyampaikan 

tausyah. 

c. Setiap jam istirahat pertamapeserta didikdibiasakan untuk melaksanakan 

shalat dhuha dan dikontrol oleh Bapak/Ibu guru. 

d. Adanya mata pelajaran ekstra agama yang bertujuan pada pengembangan 

potensi diri peserta didik. 

Menurut Uzer Uzman dan Lilis Setiawati, kegiatan kokurikuler 

merupakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan program intrakurikuler agar 

siswa dapat lebih menghayati bahan atau materi yang telah dipelajarinya serta 

melatih siswa untuk melaksanakan tugas secara bertanggung jawab. Bentuk 

kegiatan kokurikuler ini dapat berupa pemberian tugas atau pekerjaan rumah 

secara kelompok maupun perseorangan. Dan kegiatan kokurikuler yang biasa 

guru PAI laksanakan di SMP IT Daar Al-Hikmah Seputih Mataramadalah, 

seperti berikut:

a. kegiatan pondok ramadhansetiap masuk bulan ramadhan.

b. Kegiatan ziarah makam Wali Songo setiap akhir semesteran

c. Latihan Qurban yang dilakukan di Sekolah.
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d. Tugas untuk mengikuti kegiatan keagamaan di daerah masing-masing dan 

membuat laporannya (perseorangan), Misal : ceramah dalam pengajian, 

shalat jama’ah, yasinan dan lain-lain.

e. Mengadakan kegiatan praktek sholat, belajar ngaji Al-Qur’an, dan Ngaji 

Kitab.

Pemberian tugas kelompok diarahkan untuk mengembangkan sikap 

gotong-royong, saling menghargai, tenggang rasa dan kerjasama, yang akhirnya 

dapat membentuk peserta didik menjadi masyarakat yang baik, sedangkan tugas 

perseorangan diarahkan kepada pengembangan bakat, minat serta kemampuan 

peserta didik agar dapat mandiri. Dan yang perlu diperhatikan adalah 

pengecekan kejujuran peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas.

Masih menurut Uzber Usman dan Lilis Setiawati bahwa tujuan kegiatan 

ekstrakurikuler adalah :

a. Meningkatkan pengetahuan peserta didik dalam aspek kognitif 

maupun afektif.

b. Mengembangkan bakat serta minat peserta didik dalam upaya 

pembinaan pribadi menuju manusia seutuhnya.

c. Mengetahui, mengenal, serta membedakan hubungan  antara satu mata 

pelajaran dengan yang lainnya

Adapun bentuk kegiatan ekstrakurikuler di SMP IT Daar Al-Hikmah 

Seputih Mataram adalah sebagai berikut :
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a. Mengundang guru Qiro'ah, untuk melatih peserta didik

b. Olah raga (sepak bola, bola volley, dan Badminton) 

c. Seni bela diri 

d. Kerohanian

e. Terbangan (Rebana)

f. Pramuka.

Kegiatan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan baik secara perseorangan 

maupun kelompok.Kegiatan perseorangan dimaksudkan untuk meningkatkan 

pengetahuan, penyaluran bakat serta minat peserta didik. Sedangkan kegiatan 

kelompok dimaksudkan untuk pembinaan masyarakat.

Lingkup kegiatan ekstrakurikuler ini mencakup kegiatan yang dapat 

menunjang, serta mendukung program intrakurikuler maupun program 

kokurikuler.

Upaya pembinaan mental oleh guru PAI melalui bimbingan dan 

penyuluhan ini adalah dengan memberikan bantuan dalam memecahkan 

masalah yang sedang dialami oleh peserta didik. Tetapi dalam bimbingan dan 

penyuluhan ini guru PAI melakukan kerja sama dengan guru BP dengan 

menggunakan pendekatan keagamaan.
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2. Kendala Guru PAI Dalam Upaya Pembinaan Mental Peserta Didik di SMP IT 

Daar Al-Hikmah Seputih Mataram.

Dalam proses pembinaan mental  siswa yang dilakukan oleh guru PAI di 

SMP IT Daar Al-Hikmah Kecamatan Seputih Mataram tidak terlepas dengan 

apa yang namanya kendala(faktor penghambat). Berdasarkan pada hasil 

paparan data menyebutkan bahwa kendalanya disebabkan oleh lingkungan 

keluarga, seperti :

a. Orang tua yang status pendidikannya rendah. Dari sebab itu, maka

kurang nya kepedulian orang tua terhadap pendidikan anaknya, karena 

mungkin merasa tidak mampu untuk membimbing anaknya.

b. Orang tua yang kelebihan materi sehingga menjadikan anak hidup 

mewah dan manja.

c. Orang tua tidak pernah mengajari ibadah dan tidak ada bimbingan dari 

mereka.

d. Masalah Pendidikan Orang tua, yang berimbas terhadap anaknya.

e. Masalah kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan anaknya

Kendala yang berasal dari keluarga memang disebabkan karena 

kurangnya perhatian dari orang tua padahal keluarga merupakan elemen 

pendidikan yang pertama dan utama.Keluarga merupakan peluang yang banyak 

memberikan pendidikan agama terhadap anaknya karena di sekolah waktu yang 

digunakan untuk belajar pendidikan agama sangat terbatas sekali, waktu yang 

paling banyak dilewati anak adalah di rumah. Kalau orang tua kurang 
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memberikan perhatian kepada anak maka mereka akan tumbuh dewasa tanpa 

mengenal agama dan segala tingkah laku merekapun juga akan tanpa didasari 

oleh ajaran agama. 

MenurutZakiah Darajat, menyebutkan bahwasannya pendidikan dirumah 

tangga seharusnya (1) melakukan perbaikan dan penyelamatan hubungan suami 

istri, (2) Orang tua seharusnya menjadi contoh yang baik dalam segala aspek 

kehidupannya, (3) Penanaman jiwa taqwa sedini mungkin, (4) Orang tua harus

lebih memperhatikan pendidikan anaknya. 

Kendala yang kedua berasal dari lingkungan pergaulan.Lingkungan 

pergaulan turut pula mewarnai atau mempengaruhi pembentukan pribadi 

peserta didik, karena perkembangan jiwa peserta didik sangat dipengaruhi oleh 

keadaan lingkungannya dan pengaruh tersebut datang dari teman-temannya 

dalam masyarakat sekitanya. Menurut Abu Ahmadi “Saling meniru diantara 

anak-anak dengan teman-temannya sangat cepat dan sangat kuat, pengaruh 

kawan adalah sangat besar terhadap akal dan akhlaknya.” 

3. Strategi Guru PAI dalam Mengatasi Kendala Peningkatan Pembinaan Mental 

Peserta Didik SMP IT Daar Al-Hikmah Seputih Mataram.

Dalam mengatasi kendala tersebut, strategi yang dilakukan oleh guru 

PAI adalah sebagai berikut :
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a. Dengan mengaktifkan kegiatan keagamaan di SMP Daar Al-Hikmah

Kegiatan keagamaan yang ada di SMP IT Daar Al-Hikmah Seputih 

Mataram yang biasa dilaksanakan adalah: (1) Memperingati Hari Besar 

Islam (PHBI), (2) Mengadakan kegiatan Pondok Ramadhan dan malamnya 

Shalat Tarawih dan do'a bersama, (3) Setiap hari sebelum pelajaran dimulai 

seluruh siswa melaksanakn tadarrus dan diakhir pelajaran ada tausiyah 

(ceramah agama), (4) membiasakan Shalat sunah Duha setiap jam istirahat, 

(5) melatih untuk mengumandangkan adzan setiap masuk waktu shalat 

dzuhur dan mewajibkan semua peserta didik untuk shalat berjamaah di 

Masjid, (6) Istighosah sebagai persiapan ujian (7) Ziarah makam Wali Songo 

setiap akhir semesteran. Selain itu pihak sekolah juga mengadakan kegiatan 

diluar jam sekolah yaitu seperti praktek shalat, bbelajar ngaji Al-Qur’an, dan 

ngaji kitab yang waktu kegiatannya nya adalah malam hari. Kegiatan 

keagamaan ini diselenggarakan di sekolah, sehingga dengan adanya kegiatan 

ini dapat mengosentrasikan lingkungan dan pergaulan peserta didik yang 

kondusif untuk mengacu kearah perkembangan mental siswa kearah yang 

lebih positif.

b. Dengan melakukan kerjasama dengan Guru BP 

Dalam mengatasi kendala tersebut guru PAI menjalin kerja sama 

dengan Guru BP. Dalam mengatasi masalah siswa guru PAI memang selalu 

bekerjasama dengan guru BP, mengingat guru BP yang manangani masalah-
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masalah yang dialami pada peserta didik. Berdasarkan hasil interview 

dengan guru BP bahwasannya dalam mengatasi masalah peserta didik, guru 

BP selalu bekerjasama dengan guru PAI dengan menggunakan pendekatan 

keagamaan.

c. Menjalin kerjasama dengan orang tua siswa

Selain menjalin kerjasama dengan guru BP, yang paling penting 

adalah  guru PAI menjalin kerjasama dengan orang tua siswa, mengingat 

kendala yang paling utama berasal dari lingkungan keluarga. Jadi, kerjasama 

dengan orang tua siswa memang menjadi prioritas utama dalam mengatasi 

kendala tersebut.

Adapun strategi guru PAI dalam menjalin kerjasama dengan orang tua 

siswaadalah :

1) Penyampaian pada orang tua ketika ada rapat wali murid atau 

pembagian raport yaitu menjelaskan tentang larangan-larangan atau 

sanksi-sanksi. Dengan ini orang tua bisa lebih memperhatikan sikap 

dan perbuatan anaknya. 

2) Menganjurkan orang tua untuk lebih memperhatikan pendidikan 

agama anaknya baik dari segi ibadah maupun akhlaknya. 

3) Meluangkan waktu untuk lebih memperhatikan dan mengontrol 

tingkah laku anaknya di rumah dan  dalam memilih teman. 
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4) Pemanggilan orang tua apabila ada peserta didik yang sedang 

mengalami masalah.

Dari pembahasan hasil penelitian diatas, Akhirnya peneliti bisa 

mengungkapkanfakta yang terdapat di SMP IT Daar Al-Hikmah Kecamatan 

Seputih Mataram Lampung Tengah, bahwa dengan upaya pembinaan mental 

terhadap peserta didik yang dilakukan oleh guru PAI itu benar-benar dapat 

tercermin pada kepribadian peserta didik.Hal ini dapat dibuktikan dengan 

meningkatnya kedisiplinan peserta didik baik dalam belajar maupun dalam 

bertingkah laku sehari-hari.Seperti : peserta didik lebih giat dan bertanggung 

jawabdalam mengikuti proses pembelajaran, tekun beribadah, ketrampilan 

peserta didik menjadi lebih matang dengan kegiatan- kegiatan yang ada di 

sekolah.Selain itu peserta didikdi SMP It Daar Al-Hikmah Seputih Mataram

juga dapat mengurangi aktifitas yang berdampak negatif atau aktifitas yang 

dirasa merugikan.Seperti : bolos sekolah, nongkrong di warung kopi, tawuran 

antar pelajar, merusak keindahan sekolah, dan kebut-kbutan dalam mengendarai 

motor.

Dengan demikian adanya pembinaan mental peserta didikdi SMP IT Daar 

Al-Hikmah Seputih Mataram sudah mengalamiperubahan, meskipun 

keseluruhan peserta didikmasih belum merasakan dampaknya. Namun dengan 

diadakannya pembinaan mental secara terus menerus akan tercipta nuansa 

religius di lingkungan sekolah, sehingga hal itu dapat tercermin pada 

kepribadian peserta didik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan kurang lebih 25 hari, maka 

peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peran Pembinaan Mental peserta didik yang dilakukan oleh guru PAI di SMP 

IT Daar Al-Hikmah adalah : Pertama Kegiatan Intrakurikuler, seperti pemilihan 

metode mengajar yang tepat oleh guru PAI. Bentuk pembinaan mental melalui 

program sekolah adalah : Setiap 15 menit sebelum pelajaran dimulai seluruh 

peserta didik diwajibkan membaca do’a bersama terlebih dahulu, Tausiyah 

(ceramah agama) yang dilakukan pada akhir pelajaran, Jadwal adzan secara 

bergilir, Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan diluar jam pelajaran, Adanya 

Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Adanya mata pelajaran ekstra agama. Kedua 

Kegiatan Kokurikuler, seperti : Tugas laporan Pondok Ramadhan, Latihan 

Qurban yang dilakukan di sekolah, Kegiatan mengaji, praktek shalat, dan Sholawat 

setiap malam rabu yang dilaksanakan oleh anggota remaja Masjid di Sekolah.

Ketiga Kegiatan Ekstrakurikuler, seperti : Mengundang guru qiro'ah, Olah raga

(sepak bola, bola volly, badminton, dan futsal) Perkumpulan Seni bela diri , 

Kerohanian, Terbangan (Rebana), Pramuka. Keempat Bimbingan dan Penyuluhan 

yaitu dengan memberikan bantuan 
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dalam memecahkan masalah yang dialami oleh siswa. Dalam hal ini guru PAI

bekerjasma dengan guru BP.

2. Kendala guru PAI dalam Meningkatkan pembinaan mental siswa, yaitu : 

a. Lingkungan Keluarga menjadi kendala utama pembinan mental siswa, 

seperti: orang tua yang bekerja diluar negeri, orang tua yang materinya

melimpah, hubungan orang tua yang kurang harmonis, lemahnya 

perekonomian, orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan agama 

anaknya. 

b. Lingkungan Pergaulan yang kurang mendukung bisa menjadikan anak 

terpengaruh terhadap hal-hal negative, mengingat sifat anak yang cenderung 

ikut-ikutan.  

3. Strategi guru PAI dalam mengatasi Kendala Peningkatan Pembinaan Mental 

Siswa tersebut, adalah : 

a. Mengaktifkan kegiatan keagamaan di sekolah seperti : (1) Memperingati 

Hari Besar Islam (PHBI), (2) Mengadakan kegiatan Pondok Romadhon, (3) 

Setiap hari sebelum pelajaran dimulai seluruh siswa melaksanakan tadarrus 

dan diakhir pelajaran ada tausiyah. 

b. Guru PAI selalu menjalin kerjasam dengan guru BP untuk mnyelesaikan 

masalah siswa dengan menggunakan pendekatan keagamaan.

c. Menjalin kerjasama dengan orang tua siswa, seperti : Penyampaian pada 

orang tua ketika ada rapat wali murid atau pembagian raport dan 

Pemanggilan orang tua apabila ada siswa yang sedang mengalami masalah.



B. Saran 

Setelah mengadakan penelitian maka peneliti memberikan saran-saran bagi 

pihak sekolah di SMP IT Daar Al-Hikmah: 

a. Bagi Guru PAI

Guru PAI diharapkan tetap mempertahankan dan meningkatkan usaha 

pembinaan mental siswa, sehingga guru PAI dapat mengatasi masalah 

pembinaan mental siswa yang semakin bervariatif.

b. Bagi Pihak Sekolah

Sekolah diharapkan tetap membuat dan meningkatkan program-program

sekolah mengenai usaha pembinaan mental siswa. Hal ini dapat dijadikan 

sebagai visi misi sekolah untuk menciptakan nuansa religius di dalam lingkup 

sekolah.

c. Bagi Siswa

Siswa diharapkan untuk lebih giat lagi dalam menambah wawasan ilmu 

pengetahuan, karena dengan bertamabahnya ilmu pengetahuan bertambah pula 

kedewasaan yang tercermin dalam kepribadianya, Sehingga siswa akan berfikir 

terlebih dahulu sebelum bertindak.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat mempergunakan hasil penelitian ini sebagai kajian 

untuk diadakannya penelitian lebih lanjut tentang upaya pembinaan mental. 



Peneliti mengharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor 

tentang upaya pembinaan mental, sehingga penelitian ini menjadi lebih sempurna.
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Instrumen Penelitian
Pedoman Pengumpulan Data

Kerangka Pedoman Observasi

No Aspek Indikator Ket
1. Gambaran Keadaan SMP 

Terpadu Daar Al-Hikmah 
Kecamatan Seputih 
Mataram, Lampung Tengah.

Keadaan dan letak geografis SMP 
Terpadu Daar Al-Hikmah.
Kondisi sekolahan dan Lingkungan.
Kondisi sarana dan prasarana
Keadaan guru dan staf/karyawan
Keadaan peserta didik 

2. Upaya guru dalam membina 
mental peserta didik di SMP 
Terpadu Daar Al-Hikmah 
Kecamatan Seputih 
Mataram, Lampung Tengah

Menanamkan nilai-nilai keagamaan 
dalam proses belajar mengajar
Memberikan suri tauladan atau contoh 
yang baik
Membiasakan untuk berbuat baik
Melatih siswa untuk mengadakan 
kegiatan keagamaan
Mengadakan pembinaan keagamaan, 
dalam ilmu aqidah/tauhid, ibadah 
maupun akhlakul karimah
Memberikan pengawasan kepada 
peserta didik
Memberikan arahan dan motivasi



Instrumen Penelitian
Pedoman Pengumpulan Data

Kerangka Pedoman Dokumentasi

No Pedoman dokumentasi Ket.
1. Sejarah SMP Daar Al-Hikmah
2. Visi dan Misi Sekolah
3. Struktur Organisasi
4. Daftar jumlah guru dan staf 
5. Daftar jumlah peserta didik
6. Keadaan sarana dan prasarana
7. Lain-lain



Instrumen Penelitian
Pedoman Pengumpulan Data

Kerangka Pedoman Interview

1. Dengan Kepala SMP Terpadu Daar Al-Hikmah

a. Latar belakang sejarah berdirinya SMP Terpadu Daar Al-Hikmah 

Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah.

b. Tanggapan mengenai upaya yang dilakukan guru dalam membina mental 

peserta didik.

c. Kendala atau hambatan dalam mengadakan pembinaan mental peserta 

didik.

d. Harapan dengan adanya upaya yang dilakukan guru PAI dalm pembinaan

mental peserta didik.

e. Sarana dan prasaran dalam menunjang pembinaan yang dilakukan guru 

PAI

2. Dengan Guru Pendidikan Agama Islam

a. Pentingnya upaya guru PAI terhadap pembinaan mental peserta didik.

b. Upaya-upaya yang termasuk dalam pembinaan mental peserta didik.

c. Kendala dalam melaksanakan pembinaan mental terhadap peserta didik.

d. Strategi guru dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam pembinaan 

mental peserta didik.

3. Dengan peserta didik

a. Respon terhadap pembinaan mental yang dilakukan guru PAI.

b. Cara guru untuk membina mental peserta didik.

c. Manfaat yang didapat selama guru melaksanakan pembinaan.

d. Kesan selama mengikuti pembinaan mental yang dilakukan guru PAI

e. Harapan dengan adanya kegiatan pembinaan yang dilakukan guru PAI.
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