
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah SWT 

dengan suatu bentuk akal pada diri manusia yang tidak dimiliki makhluk Allah 

yang lain dalam kehidupannya, bahwa untuk mengolah akal pikirnya 

diperlukan pola pendidikan melalui suatu proses pembelajaran. Menurut 

Ahmad D Marimba, pendidikan adalah  bimbingan secara sadar oleh si 

pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama1. Artinya,  bahwa pendidikan merupakan 

proses secara sadar dalam membentuk peserta didik oleh pendidik untuk 

mencapai perkembangannya menuju kedewasaan jasmani maupun rohani.  Hal 

ini juga selaras dengan Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, bahwa  

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”2. 

 
Pendidikan harus dilihat di dalam cakupan pengertian yang luas. Djahiri 

menyatakan bahwa pendidikan adalah merupakan upaya yang terorganisir, 

terencana dan berlangsung kontinyu ke arah membina manusia/ peserta didik 

menjadi insan yang dewasa dan berbudaya3. Menurut pandangan tersebut 

                                                             
1 Anwar Hafid, Konsep Dasar Ilmu Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2013) hal. 29 
2 Ibid, hal. 56 
3 Ibid hal. 57 
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pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, yang memiliki makna bahwa 

pendidikan tersebut dilakukan atas usaha sadar manusia dengan dasar dan 

tujuan yang jelas, ada tahapan dan komitmen bersama dalam proses 

pendidikan. Terencana berarti bahwa pendidikan itu direncanakan sebelumnya, 

dengan suatu proses perhitungan yang matang dan berbagai sistem pendukung 

yang disiapkan. 

Proses pendidikan, terutama pendidikan formal tidak terlepas dari andil 

guru dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan 

hidup secara optimal, yaitu membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan 

dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, 

mensejahterakan masyarakat demi kemajuan negara dan bangsa. Dalam hal ini 

guru harus berpacu dalam pembelajaran, dengan memberikan kemudahan 

belajar bagi seluruh peserta didik agar dapat mengembangkan potensi peserta 

didik secara optimal. Untuk itu, guru harus kreatif, profesional dan 

menyenangkan, dengan memposisikan diri sebagai orang tua, teman, fasilitator 

yang selalu siap memberikan kemudahan, memupuk rasa percaya diri, berani, 

kreatif dan bertanggung jawab4. 

Bertolak pada pernyataan tersebut, guru terutama guru PAI dalam 

melaksanakan pembelajaran harus merealisasikan konsep pembelajaran dalam 

bentuk perbuatan, terutama pendidikan berdasarkan kompetensi yang 

pelaksanaannya merupakan suatu rangkaian pembelajaran yang dilakukan 

secara berkesinambungan, yang meliputi 

                                                             
4 Mulyasa,  Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011)      hal. 36 



3 

 

“pertama, tahap persiapan merupakan tahap guru untuk mempersiapkan 
segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran seperti, perangkat 
pembelajaran, ruang belajar, alat, materi yang akan diajarkan, media, 
sumber belajar serta mengkondisikan peserta didik agar siap dalam 
pembelajaran; kedua, tahap penyajian merupakan tahap guru menyajikan 
informasi, menjelaskan, mendemontrasikan mengenai materi pembelajaran; 
ketiga, tahap aplikasi, penugasan atau praktek; keempat, tahap penilaian 
merupakan tahap guru memeriksa hasil kerja peserta didik”5. 

 
Guru dalam tahapan tersebut harus mampu memaksimalkan 

pembelajaran, serta menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan 

kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik. Dewasa ini perbaikan 

kualitas peserta didik saat ini sangat diperlukan mengingat kemerosotan moral/ 

akhlak di tingkat sekolah menengah telah terlihat dalam kehidupan sehari-hari, 

baik dalam berbicara, bertindak dan cara berkomunikasi dengan teman sebaya, 

guru, maupun dengan orang tua sungguh sangat memprihatinkan. Terlebih lagi 

pada saat ini semakin banyak tantangan dan godaan sebagai akibat kemajuan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Dampak daripada IPTEK tersebut 

disamping menawarkan berbagai kemudahan dan kenyamanan hidup juga 

memberikan peluang untuk melakukan kejahatan lebih canggih lagi jika Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi itu disalahgunakan.  

Segala persoalan-persoalan tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap 

remaja-remaja terutama remaja usia sekolah menengah, demikian pula dengan 

halnya siswa-siswi SMP Ma’arif 01 Nurul Muttaqin Tlogowaru 

Kedungkandang Malang, siswa siswinya mulai terlihat gejala ada kemerosotan 

                                                             
5 Ibid hal. 99 
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akhlak terutama pada siswa yang berasal dari keluarga yang  kurang perhatian 

dari orang tua.  

Mencermati fenomena ini tidak boleh diabaikan oleh orang tua  dan guru 

terutama guru PAI, maka jalan keluarnya adalah penanaman pendidikan agama 

yang secara kontinyu yang diharapkan mampu memberikan pengaruh positif 

dalam perkembangan peserta didik, dalam hal ini meliputi penanaman akhlakul 

karimah menjadi sangat penting dan mutlak harus ada dalam lembaga 

pendidikan. Akhlak merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan  

seseorang, masyarakat dan bangsa, sebab jatuh bangunnya suatu negara juga 

dipengaruhi oleh akhlaknya, apabila akhlak tiap individu baik maka kehidupan 

di masyarakat baik dan juga akan berpengaruh besar pada kemajuan dan 

kesejahteraan pada suatu bangsa. 

Sementara itu Islam sebagai agama  mayoritas bangsa Indonesia sangat 

memuliakan akhlak dan budi pekerti. Sejalan dengan itu sangat tepat jika 

kerasulan Muhammad adalah menyempurnakan akhlak, sebagaimana hadist 

yang menyatakan: 

 

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” 

(HR. Baihaqi)6. 

 Akhlak merupakan suatu kelakuan yang timbul dari hasil perpaduan hati 

nurani, pikiran, perasaan, bawaan dan perasaan yang menyatu dan membentuk 

suatu kesatuan tindakan akhlak yang dihayati dalam kenyataan hidup 

                                                             
6 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq (Yogyakarta: LPPI, 1999), hal. 6 
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keseharian. Semua yang telah dilakukan itu akan melahirkan perasaan moral 

yang terdapat dalam diri manusia sebagai fitrah, sehingga ia mampu untuk 

membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik, 

mana yang bermanfaat dan mana yang tidak berguna7. Hal inilah  salah satu 

tugas guru PAI sangat diperlukan, yaitu untuk membina akhlak siswa. 

Guru PAI dalam membina akhlak siswa tidak hanya sebatas pemberian 

materi pelajaran di dalam kelas saja, akan tetapi juga dilakukan di luar kelas, 

dengan harapan dapat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari peserta didik. 

Guru terutama guru PAI harus memberikan teladan yang baik bagi peserta 

didik karena itu juga merupakan bagian dari pembinaan akhlak peserta didik. 

Guru terutama guru PAI dalam kehidupannya selalu akan menjadi sorotan 

peserta didik dan lingkungan sekitar baik dalam tutur kata, cara berpakaian, 

tingkah laku dan rasa kasih sayang (suara hati).  

Selain keteladanan yang dipancarkan  dalam diri guru terutama guru PAI 

dalam pembinaan akhlak, pembiasaan juga perlu dilakukan. Mengingat akhlak 

tidak akan tumbuh dengan sendirinya, tanpa diajarkan dan dibiasakan. Oleh  

karena itu, ajaran Islam sebagai ilmu secara bertahap  harus diikuti terus 

menerus dalam bentuk pengalaman dan menekankan pada penghayatan nilai 

moral baik di sekolah maupun di luar sekolah dan lingkungan masyarakat. 

Pendidikan Agama Islam yang diajarkan dalam pendidikan formal yang 

di dalamnya juga mencakup pendidikan akhlak,  dipandang sebagai salah satu 

upaya utama dalam pembinaan akhlak mental rohani anak. Oleh karena itu 

                                                             
7 Retno Widyastuti, Kebaikan Akhlak dan Budi Pekerti  (Semarang: Sindur Press, 2010) hal. 2 
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Pendidikan Agama Islam berperan secara langsung dalam pembentukan 

kualitas manusia yang beriman dan bertakwa. 

Selanjutnya sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang 

sekaligus sebagai wahana pembinaan SDM yang dianggap tempat paling 

strategis,  seyogyanya terus berusaha melakukan pembinaan secara efektif baik 

secara langsung maupun tak langsung menuju kemandirian dan kemajuan yang 

diharapkan. 

Sejalan dengan hal tersebut, SMP Ma’arif 01 Nurul Muttaqin sebagai  

lembaga pendidikan Islam yang mempunyai visi “mencetak generasi 

berakhlakul karimah, cerdas, serta terampil berorientasi pada lingkungan”8 

sedikit banyak telah melakukan pembinaan akhlak terhadap siswa melalui 

berbagai hal, diantaranya melalui keteladanan, pembiasaan dan pendekatan 

secara mandiri maupun bersama-sama. Sedangkan yang melakukan pembinaan 

adalah  Kepala Sekolah, guru PAI dan Wali kelas, mereka  telah berupaya 

secara maksimal. Oleh karena keterbatasan waktu, tenaga dan tempat untuk 

mengumpulkan para siswa dalam melakukan pembinaan akhlak maka, tidak 

menutup kemungkinan salah satu diantara mereka ada yang berperilaku 

menyimpang/ tidak sewajarnya.  

Selama ini, dewan guru terutama guru PAI telah merasakan begitu 

beratnya dalam membina akhlak siswa, mengingat orang tua maupun 

masyarakat sekitar kurang mendukung terhadap pembinaan akhlak siswa 

                                                             
8 Dokumen SMP Ma’arif 01 Nurul Muttaqin 
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dengan demikian, apa yang telah dilakukan oleh pihak sekolah kurang 

membawa hasil terhadap perilaku siswa siswi. 

Bertolak pada persoalan di atas, maka penulis tertarik untuk  melakukan 

penelitian dengan judul “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Pembinaan Akhlak Siswa di SMP Ma’arif 01 Nurul Muttaqin Tlogowaru 

Kedungkandang Malang Tahun Pelajaran 2013/2014” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah  

sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya  Guru PAI dalam pembinaan akhlak siswa SMP Ma’arif 

01 Nurul Muttaqin Tlogowaru Kedungkandang Malang Tahun Pelajaran 

2013/2014? 

2. Apa faktor pendukung, penghambat dan jalan keluar dalam pembinaan 

akhlak  siswa SMP Ma’arif 01 Nurul Muttaqin Tlogowaru Kedungkandang 

Malang Tahun Pelajaran 2013/2014 ? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan yang diajukan di atas, maka yang menjadi 

tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan upaya guru PAI dalam pembinaan akhlak siswa 

SMP Ma’arif 01 Nurul Muttaqin Tlogowaru Kedungkandang Malang 

tahun pelajaran 2013/ 2014. 
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2. Untuk mendeskripsikan faktor yang mendukung, menghambat dan jalan 

keluar yang dilakukan dalam pembinaan siswa SMP Ma’arif 01 Nurul 

Muttaqin Tlogowaru Kedungkandang Malang Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat, bagi: 

1. Guru PAI, dengan adanya penelitian ini diharapkan  guru PAI  bertambah 

wawasan dalam pembinaan akhlak siswa. 

2. Waka Kesiswaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan Waka 

kesiswaan bertambah wawasan dalam penanganan   akhlak siswa. 

3.  Peneliti lain, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan, pengetahuan, sebagai bahan referensi dan tentunya dengan 

menggunakan variabel lain.  

 

E. Batasan Istilah 

1. Upaya 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk 

mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, 

dsb)9.  Menurut Poerwodinto upaya adalah usaha untuk mencapai suatu 

maksud, memecahkan persoalan dengan mencari jalan keluar10. Jadi yang 

dimaksud upaya di sini adalah usaha atau ikhtiar guru PAI dalam membina 

                                                             
9 Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 3(Jakarta: Balai Pustaka) hal. 1250 
10 Poerwodinto, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, 2002) hal.95 
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akhlak siswa SMP Ma’arif 01 Nurul Muttaqin Tlogowaru Kedungkandang 

Malang. 

2. Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih dan pengembang 

kurikulum yang dapat menciptakan kondisi dan suasana belajar yang 

kondusif yaitu suasana belajar menyenangkan, menarik, memberi rasa 

aman, memberikan ruang pada siswa untuk berfikir aktif, kreatif dan 

inovatif dalam mengekplorasi dan mengelaborasi kemampuannya11. 

    Undang-undang No. 14 tahun 2005 menyebutkan bahwa 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”12. 
 

 Dengan demikian, guru dapat diartikan sebagai orang tugasnya 

mengajar (memberikan ilmu) dalam upaya mencerdaskan yang meliputi 

kecerdasan spiritual, intelektual dan emosional maupun aspek lain. Dari 

pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Guru Pendidikan 

Agama Islam adalah orang yang bertugas mengajarkan mata pelajaran 

pendidikan agama islam. 

3. Pembinaan 

Menurut H.M Arifin, pembinaan yaitu usaha manusia secara sadar 

untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan anak 

                                                             
11 Rusman, Model-Model Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hal. 22 
12 Anwar Hafid, Konsep Dasar Ilmu Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2013) Hal. 203 
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baik dalam pendidikan formal maupun nonformal13. Sedangkan menurut 

Hendiyat Sortopo dan Westy Soemanto, pembinaan adalah menunjuk 

kepada suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa 

yang telah ada14. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu usaha 

membimbing dan mengarahkan kepribadian dan kemampuan anak dengan 

mempertahankan dan menyempurnakan  apa yang telah ada supaya lebih 

baik dan lebih sempurna. Dalam hal ini pembinaan yang dimaksud adalah 

usaha membimbing dan mengarahkan kepribadian siswa SMP Ma’arif 01 

Nurul Muttaqin  untuk menyempurnakan akhlak siswa supaya lebih baik 

dari sebelumnya. 

 4. Akhlak 

Akhlak berasal dari bahasa arab “khuluqun” yang dapat diartikan 

sebagai budi pekerti, perangai, maupun tingkah laku. Sementara secara 

terminologi (peristilahan) akhlak adalah suatu keinginan yang ada di dalam 

jiwa yang akan dilakukan dengan perbuatan tanpa melibatkan akal dan 

pikiran15. Menurut Rahman Ritonga  dalam bukunya akhlak, mendefinisikan 

akhlak dengan potensi yang tertanam di dalam jiwa seseorang yang mampu 

                                                             
13 H.M Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hal. 30 
14 H. TB Aat Syafaat, dkk, Peranan Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) 
hal.153 
15 Ibid hal 3 
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mendorongnya berbuat (baik dan buruk) tanpa didahului oleh pertimbangan 

akal dan emosi16.  

Dengan demikian akhlak merupakan sifat yang melekat pada diri/ jiwa 

seseorang yang menjadikan seseorang mudah untuk melakukan sesuatu 

tanpa ada pertimbangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Rahman Ritonga,  Akhlak (Merakit Hubungan dengan Sesama Manusia) (Bukuttinggi: Amelia 
Surabaya, 2005) hal. 7 
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F. Sistematika Pembahasan 

Uraian dari penelitian ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis 

yakni sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan: Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan 

sistematika pembahasan. 

 BAB II Tinjauan Pustaka: Bab ini berisikan pembahasan yang berisi tentang 

landasan teori yang berkaitan dengan tema yang diangkat, yaitu 

pengertian akhlak, pembagian akhlak, tujuan pembinaan akhlak,  

metode-metode pembinaan akhlak dan faktor penghambat dan 

pendukung dalam pembinaan akhlak. 

BAB III Motode Penelitian: Bab ini membahas tentang metode penelitian yang 

akan digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan  penelitian, 

lokasi dan informan penelitian, metode pengumpulan data,  metode 

analisis data dan uji keabsahan data. 

BAB IV Hasil Penlitian: Bab ini membahasa tentang hasil penelitian lapangan 

yang akan menjadi inti dari skripsi ini meliputi latar belakang objek 

penelitian, penyajian dan analisis data. 

BAB V Kesimpulan dan Saran: Bab ini membahasa tentang kesimpulan yang 

berisi kesimpulan dari hasil penelitian sekaligus saran dari penulis. 


