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ABSTRAK

Penelitian ini memberi gambaran tentang Peran Pendidik Agama Islam di
lingkungan keluarga dalam membentuk akhlak peserta didik di SMA Negeri 1
Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur. Penelitian ini berdasarkan dari
lemahnya pembinaan dan penanaman nilai-nilai akhlak peserta didik dalam
lingkungan keluarga, sehingga kondisi yang demikian menimbulkan keperihatinan
peneliti untuk melakukan penelitian secara mendalam dan konperhensif sebagai
upaya pemecahan dan solusi tepat dalam mengatasi pemasalahan tersebut. Nilainilai yang demikan kiranya pihak keluarga turut mendukung dan merespon
dengan baik dalam pembetukan akhlak peserta didik tersebut, sehingga peseta
didik diharapkan menjadi generasi yang baik, soleh, cerdas dan pintar.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif
dengan instrumen penelitian yang meliputi wawancara, observasi dan
dokumentasi, yang dapat dijadikan parameter/ukuran dalam menghimpun,
mengelolah, menganalisis dan mengverifikasi data di lapangan yang ilmiah,
rasional dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahan data tersebut. Berdasarkan
hasil penelitian di lapangan didapatkan gambaran yang signifikan mengenai
Peran Pendidik Agama Islam di lingkungan keluarga dalam membentuk akhlak
peserta didik di SMA Negeri 1 Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur
berdampak positif, dimana peserta didik sering mendapatkan arahan, nasehat,
didikan, pembinaan dan pengawasan dari sekolah maupun keluarga.
Nilai-nilai yang diajarkan di sekolah melalui pembelajaran di kelas dan
lingkungan keluarga diantaranya sikap kejujuran, tanggung jawab, Akhlak dan
pengamalan ajaran Agama Islam berupa perintah yang harus dikerjakan dan
larangan yang harus di jahui. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
Peran Pendidik Agama Islam di keluarga dalam membentuk akhlak peserta didik
di SMA Negeri 1 Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur sangat berpengaruh
penting dalam pembentukan akhlak peserta didik, sehingga peserta didik mampu
menampilkan keperibadian atau akhlak yang baik dan mulia.
Kata Kunci : Peran Pendidik Agama Islam Dalam Pembentukan Akhlak Peserta
Didik di Lingkungan Keluarga.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian
Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu upaya terus menerus yang
bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan peserta didik
dalam mempersiapkan mereka agar mampu menghadapi berbagai tantangan
dalam kehidupannya. Dengan demikian, di satu sisi pendidikan merupakan sebuah
upaya penanaman nilai-nilai kepada peserta didik dalam rangka membentuk watak
dan kepribadiannya.
Berdasarkan pandangan di atas pada prinsipnya pendidikan mempunyai
peranan dan strategi dalam memanusiakan manusia menjadi baik. Hakikat
pendidikan adalah usaha orang dewasa secara sadar untuk membimbing dan
mengembangkan kepribadian serta kemampuan dasar peserta didik baik dalam
bentuk pendidikan formil maupun non-formil.1
Selanjutnya, Fungsi pendidikan dalam Islam antara lain untuk
membimbing dan mengarahkan manusia agar mampu mengembang amanah dari
Allah. Swt, yaitu menjalankan tugas-tugas hidupnya di muka bumi, baik sebagai
'abdullah (hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan
kehendak-Nya serta mengabdi kepada-Nya), sebagaimana terkandung dalam AlQur’an Surat Adz-Dzariyaat ayat 56:

1

M. Arifin. Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah &
Keluarga (sebagai pola pengembangan metodelogi). (Cet. IV Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
1978), hlm. 14
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Terjemahnya :
Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka
beribadah kepada-Ku.2
Berkenaan dengan itu sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang
menyangkut tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri, dalam keluarga, dalam
masyarakat dan tugas kekhalifahan terhadap alam harus mampu menempatkan diri
sebagai insan yang menjaga eksistensi dirinya sebagai makhluk yang beriman dan
bertaqwa kepada Allah SWT dengan sebaik mungkin.
Allah SWT, telah menjelaskan kedudukan manusia sebagai khalifah di
muka bumi dalam Al-Qur’an surat Al- Baqarah ayat 30:




  




   





  
      
 
Terjemahnya :
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,
Aku hendak menjadikan Khalifah di bumi. Mereka
berkata,“Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak
dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih dan
memuji-Mu?” Dia berfirman,”Sungguh Aku mengetahui apa yang
kamu tidak ketahui.3

2

Departemen Agama, al-Qur’an Terjemahan Surah Adz-Dzariyaat Ayat 56 (Bandung:
PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 523
3
Departemen Agama, al-Qur’an Terjemahan Surah Al- Baqarah ayat 30 (Bandung:
PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 06
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Manusia memang memiliki potensi dasar atau yang disebut fitrah, tetapi
manusia juga punya keterbatasan. Keterbatasan atau kelemahan tersebut
menyadarkan manusia untuk lebih memperhatikan eksistensi dirinya yang serba
terbatas jika dibandingkan dengan Sang Maha Pencipta yang serba tak terbatas.
Karena itu, pendidikan dalam Islam antara lain bertugas untuk membimbing dan
mengarahkan manusia agar menyadari akan eksistensi dirinya sebagai manusia
yang serba terbatas, serta menumbuhkembangkan sikap iman dan taqwa kepada
Allah yang serba Maha Tak Terbatas.
Disamping itu, pendidikan juga bertugas untuk membimbing dan
mengarahkan manusia agar mampu mengendalikan diri dan menghilangkan sifatsifat negatif yang melekat pada dirinya agar tidak sampai mendominasi dalam
kehidupannya.
Pada realitasnya perlu diakui bahwa kecerdasan emosional memiliki
peranan yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan baik di sekolah, dan
masyarakat. Banyak orang yang tertarik pada konsep kecerdasan emosional
dimulai dari perannya dalam membesarkan dan mendidik anak-anak, tetapi
selanjutnya manusia menyadari konsep ini baik di lapangan kerja maupun
dihampir semua tempat lain yang mengharuskan manusia saling berhubungan.4
Melihat urgensi di atas, hendaknya pendidikan dimulai sejak dini yakni
dalam lingkungan keluarga. Setiap orang tua tentu menginginkan anaknya
menjadi orang yang berkembang secara sempurna. Mereka menginginkan anak
yang dilahirkan itu kelak menjadi orang yang sehat, kuat, berketerampilan, cerdas,
4

Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. IX; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011),

hlm. 34
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pandai, dan beriman. Bagi orang Islam, beriman itu adalah beriman secara Islam.
Untuk mencapai tujuan itu, orang tualah yang menjadi pendidik pertama dan
utama. Sedangkan yang menjadi posisi peserta didik tentulah si anak. Sekalipun
demikian, sebenarnya semua anggota keluarga adalah peserta didik juga, tetapi
dilihat dari segi pendidikan anak dalam keluarga, yang menjadi si terdidik adalah
anak.
Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama,
karena dalam lingkungan keluarga inilah anak pertama kali memperoleh
pendidikan dan bimbingan. Dalam perundang-undangan disebutkan bahwa
keluarga memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai moral, etika, dan
kepribadian estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta
didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan keluarga
merupakan jalur pendidikan informal. Setiap anggota keluarga mempunyai peran,
tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan mereka memberi pengaruh melalui
proses pembiasaan pendidikan di dalam keluarga.
Keluarga memegang peranan penting dalam mendidik anak-anak dengan
pengetahuan keagamaan yang memadai. Orang tua yang demikian, tidak hanya
mengajarkan pengetahuan (yang harus diketahui) dan menjawab pertanyaanpertanyaan anaknya, tetapi lebih dari itu orang tua juga harus menjadi teladan
yang baik bagi anaknya.5 Oleh sebab itu keteladanan dalam pendidikan informal
sangat bermanfaat dalam menyiapkan generasi yang berkualitas.

5

Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, Membangun
Keluarga Qur’ani (Panduan Untuk Wanita Muslimah), Cet. I. (Jakarta: PT Sinar Grafika Offset.
2014), hlm. 6.
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Melalui keteladanan dan kebiasaan orang tua yang gandrung pada ilmu
inilah, anak-anak bisa meniru, mengikuti dan menarik pelajaran berharga.
Dengan demikian, jika kecerdasan emosional merupakan salah satu unsur pokok
dalam pendidikan anak, dan pendidikan itu berawal dari keluarga, maka
pendidikan agama dalam keluarga khususnya akan menjadi kunci pula dalam
pembentukan kecerdasan emosional pada anak atau peserta didik.6
Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki kedudukan yang sangat
potensial sehubungan dengan pengajaran kecerdasan emosional ini. Pemahaman
tentang PAI disekolah dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu PAI sebagai
aktivitas dan PAI sebagai fenomena. PAI sebagai aktifitas, berarti upaya yang
secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam
mengembangkan pandangan hidup (bagaimana orang akan menjalani dan
memanfaatkan hidup dan kehidupannya), sikap hidup, dan keterampilan hidup,
baik yang bersifat manual (petunjuk praktis) maupun mental dan sosial yang
bernapaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Sedangkan PAI sebagai
fenomena adalah peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih dan/atau
penciptaan suasana yang dampaknya ialah berkembangnya suatu pandangan hidup
yang dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam, yang diwujudkan dalam sikap hidup
serta keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa pihak.
Nampaknya peranan ini terbentur dengan kenyataan yang sebaliknya
yaitu semakin maraknya kemerosotan moral (krisis multi-dimensional) dan
umumnya juga terjadi di kalangan pelajar, sehingga PAI dianggap tidak berhasil
6

Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. IX; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011),

hlm. 34
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dalam menanamkan nilai-nilai universalnya. Terlepas dari siapa penanggung
jawab utama masalah krisis akhlak di atas, perlu dibahas lebih lanjut adalah
solusi-solusi baik secara teoritis maupun praktis.
Namun sebelumnya, jika krisis akhlak atau moral merupakan pangkal
dari krisis multi-dimensional, sedangkan PAI banyak membahas masalah akhlak,
maka perlu ditelaah apa yang menjadi penyebab titik lemah dari pendidikan
agama tersebut. Adanya pendidikan agama Islam dalam keluarga ini menarik
untuk diteliti lebih dalam kaitannya dengan pengaruhnya terhadap akhlak peserta
didik yaitu dengan judul: “Peran Pendidik Agama Islam Di Keluarga Dalam
Membentuk Akhlak peserta didik Di SMA Negeri 1 Wakate Kabupaten Seram
Bagian Timur”.
B. Fokus penelitian
Melalui latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah
dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana peran Pendidik agama Islam di Keluarga Dalam Membentuk
Akhlak peserta didik Di SMA Negeri 1 Wakate Kabupaten Seram Bagian
Timur ?
2. Bagaimana proses penerapan Pendidik Agama Islam di Keluarga Dalam
Membentuk Akhlak peserta didik Di SMA Negeri 1 Wakate Kabupaten
Seram Bagian Timur?
C. Tujuan Penelitain
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1. Untuk mengetahui adanya peran Pendidik Agama Islam di Keluarga Dalam
Membentuk Akhlak peserta didik di SMA Negeri 1 Wakate Kabupaten
Seram Bagian Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan Pendidik Islam di Keluarga
Dalam Membentuk Akhlak peserta didik Di SMA Negeri 1 Wakate
Kabupaten Seram Bagian Timur.
D. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
a. Untuk digunakan sebagai dasar memecahkan masalah yang timbul
berhubungan dengan peran pendidik Agama Islam di keluarga dalam
membentuk Akhlak peserta didik.
b. Memberikan bahan masukan dan bahan pertimbangan kepada instansi
terkait dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.
c. Sebagai bahan rujukan dalam mentransformasikan nilai edukatif
terhadap pembinaan generasi muda Islam.
2. Manfaat Secara Praktis
a. Sebagai bahan acuan bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut,
dalam tahap hal yang sama.
b. Merupakan acuan dasar bagi ke dua orang tua dalam menerapkan konsep
pembinaan akhlak terhadap anak-anak di dalam keluarga.
E. Penjelasan Istilah
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Menghindari adanya kesamaan dan kekeliruan pemahaman atas judul di
atas maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang
dipergunakan dalam tema diatas yaitu;
1. Pendidikan agama Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan
jasmani

dan

rohani

menurut

ajaran

Islam

dengan

hikmah

mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi
berlakunya semua ajaran Islam.7 Dengan demikian penjabaran nilainilai pendidikan yang terkumulasi dalam kerangka pembelajaran
Agama Islam dipandang perlu untuk memahami dan mengahayati
secara mendalam tentang pengamalan ajaran Agama yang baik dan
benar, baik yang berkenaan dengan Ibadah, akhlak, mu’amalah yang
semuanya bemuara pada satu tujuan yakni mendekatkan diri kapada
Allah SWT dalam bentuk ketaatan.
2. Keluarga adalah unit terkecil dalam suatu masyarakat yang terdiri atas
ayah, ibu, anak-anak dan kerabat lainnya.8 Keluarga merupakan unsur
utama dan pertama dalam menopang dan mendidik anak-anak
menjadi generasi yang memiliki kepribadian atau akhlak yang baik
dan mulia. Peran kontribusi keluarga dalam mentransformasikan
nilai-nilai pendidikan Agama Islam merupakan jembatan yang paling
tepat dalam membangun komunikasi yang intensif antara seorang
hamba dengan Allah SWT sebagai Zat yang harus diketahui oleh
seorang anak tersebut. Seorang anak harus diperkenalkan oleh orang
7

Muhaimin, M.A, dkk. Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan
Pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm 75.
8
Jurnal PAI- Ta’lim Vol. 6 N0. 1-2008).
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tuanya tentang bagaimana mengenal hak Allah yang bertalian dengan
perintah yang harus dikerjakan dan larang yang harus dijauhi.
3. Akhlak merupakan bentuk kejiwaan yang ada dalam diri sesorang
yang dari padanya ada sifat baik maupun buruk. Pembentukan akhlak
seorang anak baik di lingkungan Keluarga maupun lingkungan
sekolah yang merupakan lembaga yang memiliki andil cukup besar
dalam memberikan penguatan dan pemahaman yang baik dan benar
terhadap pembentukan akhlak peserta didik baik melalui proses
pembelajaran di kelas maupun pengintegrasian sikap keteladanan
seorang guru dengan kerakter yang baik dan mulia.
Dengan demikian yang dimaksud dengan judul ini adalah Peran Pendidik
Agama Islam Di Keluarga Dalam Membentuk Akhlak peserta didik Di SMA
Negeri 1 Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur” merupakan sarana yang paling
tepat dalam membentuk akhlak peserta didik menjadi insan yang religius atau
agamais dalam bingkai ketaatan kepada Allah SWT. Peran guru Agama Islam
memiliki kedudukan yang cukup besar di lingkungan sekolah

dalam

mengintegrasikan konsep pembelajaran PAI melaui pola kumunikasi yang
humanis, eduaktif (mendidik), mengarahkan peserta didik untuk memahami,
mengkaji, menelaah, secara mendalam terhadap aspek materi yang disampaikan
oleh guru tersebut, sehingga dengan itu, peserta didik diharapkan dapat menjadi
generasi bangsa yang memiliki akhlak yang Islami dalam bingkai keimanan dan
ketaqwaan kepada Allah SWT.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pendidikan Agama Islam
Pendidikan merupakan sarana yang amat tepat dan penting dalam
menjembatani hubungan komunikasi yang sistemik diantara semua komponen
yang berkiprah di dalamnya entah itu pemerintah selaku pengambil kebijakan
penuh dalam menyusun regulasi atau aturan yang memuat tentang acuan
pembelajaran berupa kurikulum maupun aspek yang lain yang relevan, ataupun
kompenen lain yang dianggap penting dalam mewujudkan kualitas pendidikan
yang bermutu baik dimensi intelektual, emosional dan spritual keagamaan. Selain
pemerintah, pihak sekolah dan keluarga juga turut memberikan kontribusi yang
segnifikan dalam pembentukan akhlak peserta didik agar menjadi generasi bangas
yang berkualitas.
Pendidikan dan pemahaman nilai-nilai agama yang terkandung
dalam ajaran Islam secara umum adalah elemen penting untuk dijadikan sumber
dalam mengali nilai-nilai karakter sebagai upaya untuk membina akhlak generasi
bangsa. Kalau dihayati dan dipahami bahwa nilai-nilai ajaran agama yang
terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadist mengandung uraian yang amat gamblang
untuk direkonstruksi oleh kaum muslimin pada khususnya. Sedangkan konsep
pendidikan idealnya adalah pendidikan yang berbasis nilai-nilai keagamaan.1

1

Harmin Samiun, Transformasi dan Inovasi Pendidikan Di Indonesia Abad 21. Editor
Ali Shodikin dalam Tim Penuls, Menuju Generasi Emas Pendidikan Indonesia/ Tulisan dan
Gagasan Inspiratif
Mahasiswa Pacasarjana Forum Komunikasi Mahasiswa Universitas
Pendidikan Indonesia. (Cet,1. Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 51.
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Kegiatan pendidikan adalah kegiatan yang menjembatani antara kondisikondisi aktual dengan kondisi-kondisi ideal. Kegiatan pendidikan berlangsung
dalam satuan waktu tertentu dan berbentuk dalam berbagai proses pendidikan,
yang merupakan serangkaian kegiatan atau langkah-langkah yang digunakan
untuk mengubah kondisi awal peserta didik sebagai masukan, menjadi kondisikondisi ideal sebagai hasilnya.2
Tanggung

jawab

keluarga

sebagai

madrasah

pertama

mampu

menempatkan keluarga sebagai basis utama dalam membangun pola humunisasi
dengan

anak

melalui

konsep

pembinaan

keagamaan

yang

memadai.

Keharmonisan hubungan kedua orang tua, menjadi kebutuhan mendasar setiap
anak yang jiwanya dalam proses perkembangan, karena kondisi itu mempengaruhi
pertumbuhan jiwa anak tadi. Jiwanya akan tumbuh berkembang secara baik dan
sehat, apabila ia tumbuh di lingkungan yang sehat dan damai antara kedua orang
tuannya. Sebaliknya jiwa anak akan tumbuh dan berkembang dengan kondisi
buruk dan kacau karena ditumbuhkan di lingkungan yang keras, kasar dan kacau.
Oleh sebab itu, tidak salah jika perkembangan jiwa anak dianalogikan kepada
perkembangan tumbuh-tumbuhan yang sangat tergantung kepada kondisi tanah
tempatnya tumbuh.3
Semua definisi itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah sebuah
kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana yang dilaksanakan oleh
orang dewasa yang memiliki ilmu dan keterampilan kepada anak didik, demi

2

.Redja Mudyahardjo, Filsafat Ilmu Pendidikan Suatu Pengantar (Cet.II; Jakarta:
Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 64
3
.A. Rahman Ritonga, Akidah (Merakit Hubungan Manusia dengan Khaliknya Melalui
Pendidikan Akidah Anak Usia Dini) (Cet.I; Surbaya: Penerbit Amalia, 2005), hlm. 39
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terciptanya insan kamil. Pendidikan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah
pendidikan agama Islam. Adapun kata Islam dalam istilah pendidikan Islam
menunjukkan sikap pendidikan tertentu yaitu pendidikan yang memiliki warnawarna Islam.
Pendidikan Agama Islam adalah suatu proses bimbingan jasmani dan
rohani yang berlandaskan ajaran Islam dan dilakukan dengan kesadaran untuk
mengembangkan potensi anak menuju perkembangan yang maksimal, sehingga
terbentuk kepribadian yang memiliki nilai-nilai Islam.
Berbagai definisi diatas, dapat penulis simpulkan bahwa, PAI adalah
bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik kepada peserta didik dalam
masa perkembangan, agar memiliki kepribadian yang mampu meyakini,
memahami,

menghayati,

serta

mengamalkan

ajaran-ajaran

Islam,

dan

menjadikannya sebagai pedoman hidup, dan sudah menjadi tugas dan tanggung
jawab guru untuk kembali menghidupkan belajar dengan kepercayaan diri,
penanaman akhlak yang baik, serta motivasi yang tinggi untuk menghadapi zaman
yang terus berubah karena perkembangan ilmu pengetahuan.
B. Peran Pendidik Islam di Keluarga dalam Membentuk Akhlak Peserta
Didik
Pendidikan Islam memegang peran penting dalam meralisasikan konsep
nilai keagamaan dalam setiap aspek. Potret nilai Islam pada prinsipnya telah
ditansformasikan oleh Allah SWT melalui penjelasan para Nabi-Nya dalam setiap
zaman. Pendidikan Islam pada hakikatnya adalah proses perubahan menuju ke
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arah yang posisif. Dalam konteks sejarah, perubahan yang positif ini adalah jalan
Tuhan yang telah dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW.4
Pendidikan agama Islam mempunyai peran yang cukup penting. Oleh
karenanya untuk membentuk akhlak peserta didik tersebut diperlukan suatu
tahapan, di antaranya dengan membentuk kebiasaan serta latihan-latihan yang
cocok dan sesuai dengan perkembangan jiwanya. Karena pembiasaan dan latihan
tersebut akan membentuk sikap tertentu pada anak, yang lambat laun, sikap itu
akan bertambah jelas dan kuat, akhirnya tidak tergoyahkan lagi, karena telah
masuk menjadi bagian dari pribadinya.
Disebutkan bahwa pembiasaan dalam mendidik anak sangat penting,
terutama dalam pembentukkan pribadi, akhlak dan agama pada umumnya, karena
pembiasaan agama itu akan memasukkan unsur-unsur positif dalam pribadi yang
sedang tumbuh. Semakin banyak pengalaman agama yang didapatnya melalui
pembiasaan itu, akan semakin banyaklah unsur agama dalam pribadinya. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan pembiasaan itu sangat penting
dalam mendidik anak, terutama dalam pendidikan agama. Begitu juga peran
keluarga atau dalam hal ini, orang tua yang memiliki pengalaman hidup lebih
banyak sangat dibutuhkan membimbing dan mendidik anaknya. Apabila dikaitkan
dengan hak-hak anak. Tugas dan tanggung jawab sekelompok keluarga atau orang
tua antara lain:
1. Sejak dilahirkan mengasuh dengan kasih sayang.
2. Memelihara kesehatan anak.
4

M. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah,
Keluarga dan Masyarakat (Cet.I. Jakarta: LkiS Printing Cemerlang, 2009), hlm. 18
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3. Memberi alat-alat permainan dan kesempatan bermain.
4. Menyekolahkan anak sesuai dengan keinginan anak.
5. Memberikan pendidikan dalam keluarga, sopan santun, sosial, mental
dan juga pendidikan keagamaan serta melindungi tindak kekerasan dari
luar.
6. Memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan dan berpendapat
sesuai dengan usia anak.5
Atas dasar itu orang tua yang bijaksana akan mengajak anak sejak dini
untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Saat itulah pendidikan karakter
diberikan. Mengenal anak akan perbedaan di sekelilingnya dan sekitarnya dalam
tanggung jawab hidup sehari-hari, merupakan sarana anak untuk belajar
menghargai perbedaan di sekelilingnya dan mengembangkan karakter di tengah
berkembangnya masyarakat. Pada tahap ini orang tua dapat mengajarkan nilainilai universal seperti cara menghargai orang lain, berbuat adil pada diri sendiri
dan orang lain, bersedia memanfaatkan orang lain. Bapak ibu sebagai kepala
keluarga sekaligus orang tua anak, adalah contoh keteladanan dan perilaku bagi
anak. Oleh karena itu orang tua harus berperilaku baik, saling asih, asah dan asuh.
Ibu yang secara emosional dan kejiwaan lebih dekat dengan anaknya harus
mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya baik dalam bertutur kata,
bersikap maupun bertindak.
Anak dari orang tua yang demikian akan merasa tenang dan nyaman.
Mereka akan menjadi paham kalau mereka disayangi tetapi sekaligus mengerti
5

Zakiah Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, (Cet. II; Bandung: CV
Ruhama, 1995), hlm. 87
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terhadap apa yang diharapkan dari orang tua. Jadi anak sejak pra sekolah akan
menunjukkan sikap lebih mandiri, mampu mengontrol dirinya, biasa bersikap
tegas dan suka eksplorasi.6
Demikian itu tidak akan didapatkan anak bila orang tuanya menerapkan
pola asuh yang keliru. Karena anak-anak akan menjadi pendiam, penakut dan
tidak percaya pada diri mereka sendiri. Sementara anak-anak yang diasuh dengan
model pembinaan yang salah akan menjadi anak yang tidak mengenal aturan dan
norma serta tidak memiliki rasa tanggung jawab. Dengan berkaca pada kondisi
saat ini, sudah saatnya orang tua sekarang mengambil peran lebih untuk
mengembangkan sikap keagamaan anaknya dan memberi kesempatan untuk
tumbuh dan berkembang secara optimal agar anak menjadi manusia berkualitas.
C. Pembentukan Sikap Keagamaan Anak
Pembentukan sikap keagamaan sangat penting dalam menjembatani sikap
kepribadian anak didik menjadi manusia yang bermoral. Pandangan semacam ini
merupakan indikator dalam mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT. Dengan demikian pembentukan akhlak seorang anak dalam
setiap aspek kehidupannya, memungkinkan untuk diberikan sentuhan keagamaan
berupa nilai Iman yang baik dan benar dalam setiap lingkungan, termasuk
lingkungan keluarga.
Ada beberapa prinsip yang sebaikanya diperhatikan oleh orang tua dalam
penanaman Iman di hati anak-anaknya di rumah tangga. Yang pertama, membina
hubungan harmonis dan akrab antara suami dan istri (ayah dan ibu anak); kedua,
6

Sri Sugiharti, Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter dan Tumbuh
Kembangkan Anak, artikel diakses pada tanggal 1 Maret 2013, http://mardiya.wordpress.com.

16

membina hubungan harmonis dan akrab antara orang tua dengan anak; dan ketiga,
mendidik (membiasakan, memberi contoh dan lain-lain tadi) sesuai dengan
tuntunan Islam.7
Membangun sikap keagamaan anak, yang tidak lain adalah mendidik
kejiwaan anak, tidak semudah dan sesederhana menanam bibit. Anak adalah aset
keluarga, yang sekaligus aset bangsa. Membesarkan fisik anak, masih dapat
dikatakan jauh lebih mudah dengan mendidik jiwa karena pertumbuhannya dapat
dengan langsung diamati, sedangkan perkembangan jiwa hanya diamati melalui
pantulannya. Sikap atau watak seseorang dapat diamati dalam dua hal, yaitu sikap
(attitude) dan perilaku (behavior). Jadi sikap seseorang termasuk anak-anak, tidak
dapat diketahui apabila tidak ada rangsangan dari luar. Rangsangan itu sendiri
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain cara menyampaikan, waktu
terjadinya, pemberian rangsangan dan cara memberikan rangsangan. Dengan
demikian maka pembentukan sikap yang selanjutnya merupakan pembentukan
karakter atau watak anak, juga sangat tergantung dari rangsangan pendidikan yang
diberikan oleh pendidik. Banyaknya anak yang terlibat dalam tindak kenakalan
anak baik berupa tindak kekerasan, penipuan, pemerkosaan/pelecehan seksual,
pencurian, perampokan hingga pembunuhan serta tindakan dan perilaku yang
negatif lainnya seperti mabuk-mabukan, merokok atau menyalahgunakan
narkoba, merupakan salah satu bentuk gagalnya pendidikan terhadap anak.8
Terdapat tiga teori perkembangan yang diyakini menentukan hasil jadi
seorang anak yaitu sebagai berikut:
7

Ahmad Tafsir. Metodelogi Pengajaran Agama Islam. (Cet.XI. Bandung. PT. Remaja
Rosda karya Offse, 2011), hlm. 129
8
Ibid., hlm. 3
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1. Teori tabula rasa, Menurut (Jhon Locke) yakni teori yang menyatakan
bahwa hasil jadi seorang anak sangat ditentukan seperti apa dia di didik.
Teori ini mengibaratkan anak sebagai kertas putih yang kosong,
tergantung siapa yang menulis dan melukisnya. Menulis dengan rapi
atau dengan mencoret-coret bahkan diremas hingga kumal. Semua
tergantung yang memegang kandali atas kertas putih tersebut.
2. Teori genotype, Menurut Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa
hasil akhir seorang anak sangat ditentukan oleh gen (sifat, karakter,
biologis) orang tuanya. Pepatah sering mendukung teori ini dengan
perumpamaan : air hujan mengalir tak jauh dari atapnya. Sifat karakter,
hingga yang lebih ekstrim lagi nasib anak-anak dianggap tidak akan
jauh dari situasi orang tuanya. Penganut paham ini sangat kental jika
sampai pada keputusan menentukan jodoh anak-anaknya. Orang tuanya
cocok, maka hubungan anaknya boleh berlanjut, namun jika tidak
cocok maka biasanya orang tua tidak akan memberi restu hubungan
anaknya.
3. Teori gabungan yang menggabungkan 2 karakter di atas ditambah
dengan faktor milieau (lingkungan). Teori ini banyak dipakai oleh para
psikolog maupun pengembang pendidikan. Teori ini meyakini bahwa
hasil akhir seorang anak ditentukan oleh tiga hal: faktor orang tua,
faktor pendidikan dan faktor lingkungan. Banyak faktor lingkungan
yakni dengan siapa dia bergaul, pengaruh orang-orang dekat, paling
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diyakini sangat efektif mempengaruhi perkembangan anak tokohnya
yang terkenal adalah Schyopenhaueur.9
Membangun karakter anak dengan demikian dibutuhkan upaya serius dari
berbagai pihak terutama keluarga untuk mengkondisikan ketiga faktor di atas agar
kondusif untuk tumbuh kembang anak. Pendidikan karakter pada anak harus
dibina dan didik agar anak memiliki jiwa mandiri, bertanggung jawab dan
mengenal sejak dini untuk dapat membedakan hal yang baik dan buruk, benarsalah, hak-batil, angkara murka-bijaksana, perilaku hewani dan manusiawi.

9

Ibid., hlm. 13

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana peneliti sebegai subjek
untuk meneliti secara langsung kondisi di lapangan dengan cara mengamati,
mewancarai pihak terkait berkenaan dengan aspek yang diteliti.
B. Kehadiran Peneitian
Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian ini adalah
peneliti sendiri sebagai informan utama untuk menghimpun data di
lapangan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memastikan
keabsahan data yang dikumpulkan dengan mengunakan instrumen penelitian
yang telah disusun baik dengan menggunakan pedoman wawancara,
obeservasi/pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, maupun
dengan menggunakan dokumentasi yang relevan.
C. Lokasi Penelitian
Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah SMA Negeri 1
Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur.
D. Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah pertama, observasi pada
lokasi penelitian. Kedua, wawancara secara ilmiah baik berupa wawancara
lansung pada subyek/informan, yaitu guru bidang studi, wali kelas dan orang tua
siswa. Ketiga, dokumentasi berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah
notulen rapat dan lain sebagainya.
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E. Prosedur Pengumpulan Data
Data dalam penelitian merupakan objek yang sangat penting untuk
dihimpun atau dikumpulkan dengan sebaik baiknya, sebab hal itu menjadi
parameter (ukuran) untuk menentukan apakah penelitian tersebut betul-betul
orijinal dan murni ataukah sebuah rekayasa?. Pandangan tersebut dilakukan
sebagai upaya untuk menghindari dugaan yang keliru dalam memaknai penelitian.
Untuk menjelaskan konsep kedudukan mengenai teknik atau prosedur
yang dapat digunakan dalam penelitian ini dalam hal pengumpulan data di
lapangan diantaranya sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu alat yang sangat strategis dalam
mengumpulkan data di lapangan. Wawancara pada prinsipnya menguraikan
butiran pertanyaan yang telah disajikan baik dalam bentuk tertulis maupun secara
lisan yang telah diformat sedemikan rupa guna untuk memudahkan peneliti dalam
menghimpun data. Sehubungan dengan itu, Ridwan dalam Harmin Samiun
menjelaskan bahwa Teknik wawancara mendalam dilakukan terhadap pihak-pihak
yang berkompeten seperti: 1) Siswa; 2) Guru-guru; 3) pegawai administrasi atau
tata usaha; 4) kepala sekolah1.

1

Harmin Samiun:Pembentukan Karakter Siswa Melalui Model Pembelajaran PKn
Berbasis Portofolio Penelitian Tindakan Kelas Pada Kelas VIII 1 SMP AL-Wathan Ambon(Tesis
S2 Pendidikan Kewarganegaraan SPS UPI Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan
Indonesia, 2014), hlm. 64
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2. Observasi atau Pengamatan
Observasi merupakan salah satu bagian instrumen penelitian yang
dilakukan oleh peneliti dalam hal mengamati secara langsung aspek-aspek yang
diamati baik berupa akhlak peserta didik, maupun proses pembelajaran yang
berlangsung di kelas yang berkenaan dengan peran Pendidikan Agama Islam
terhadap akhlak peserta didik di SMA Negeri 1 Wakate Kabupaten Seram Bagian
Timur.
3. Dokumentasi
Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,
transkip, buku, surat kabar, majalah, legger, prasasti, notulen rapat, agenda dan
sebagainya2.
F. Analisis Data
Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat
ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya kedalam berbagai pola,
tema atau kategori3. Dengan demikian analisis data pada hakikatnya menguraikan
secara detail, sistematis terhadap rangkaian kegiatan data penelitian di lapangan
baik dalam bentuk wawancara, obeservasi (pengamatan) langsung maupun
dokumentasi yang telah dihimpun oleh peneliti untuk dikaji, dijelaskan secara
mendalam, sehingga dengan itu data yang dikumpulkan mudah untuk diverifikasi
secara faktual.

2

Ibid.hlm. 206
H. Dadang Khamad, Metodologi Penelitian Agama Perspektif Ilmu Pebandingan
Agama (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 102
3
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Berdasarkan uraian di atas penting untuk dijelaskan beberapa rincian
analisis data dalam penelitian kualitatif diantaranya sebagai berikut:
1. Reduksi data merupakan bagian proses pengorganisasian, pengelompokan,
penajaman terhadap data yang telah dikumpulkan di lapangan untuk diolah
dari data mentah menjadi data baku berdasarkan temuan-temuan yang ada
dengan melihat hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi.
2. Penyajian data adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam
penelitian. Data yang telah dikumpulkan berdasarkan temuan yang ada
dianalisis, dijelaskan dan dideskripsikan secara sistematis dengan mengacu
pada serangkaian informasi penelitian di lapangan.
3. Verifikasi/kesimpulan yakni proses analisis data yang dilakukan sebagai
upaya untuk mengidentifikasi hal-hal yang dianggap penting dalam
pengelolaan data yang telah dilakukan.
G. Pengecekan Keabsahan Data
Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal) atau
kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan
pengamatan, peningkatan ketekunan dengan membaca berbagai referensi buku
maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi terkait temuan yang
diteliti.
H. Tahap-Tahap Penelitian
1. Tahap Pertama
Tahap pertama ini dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu ta’aruf
dengan beberapa kompenen sekolah yaitu guru dan peserta didik. Di samping itu
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penulis juga mengadakan observasi pada lokasi penelitian untuk mengumpulkan
data lapangan. Kemudia penulis menyusun rancangan serta instrumen penelitian
berupa pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Tahap Kedua
Kegiatan pengumpulan data, yaitu dengan metode pelaksanaanya dengan dua cara
yaitu:
a. Metode library Research, yaitu pengumpulan data dari buku-buku, jurnal,
majalah, dan tulisan ilmiah lainya yang mempunyai relevan dengan
permasalahan yang diteliti dan dibahas.
b. Metode Field Research, adalah metode yang digunakan dalam

mengumpulkan data dengan cara mengadakan penelitian di SMA Negeri 1
Wakate. Dalam hal ini penulis menggunakan observasi/pengematan,
wawancara dan dokumentasi.
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BAB IV
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
A. Paparan Data
Berdasarkan data di lapangan dapat dirumuskan beberapa penjabaran
hasil penelitian observasi dan dipadukan dengan hasil wawancara dalam
menggumpulkan data di lapangan. Hasil Penelitian yang dilakukan dengan
mengunakan pendekatan wawancara merupakan instrumen yang tepat dalam
menghimpun data-data yang diperlukan guna memudahkan peneliti dalam
menjelaskan peran atau kontribusi pendidik Agama Islam dalam membentuk
akhlak peserta didik agar menjadi insan mulia.
Instrumen pelaksanaan hasil penelitian ini peneliti juga mewawancarai
beberapa informan di lingkungan keluarga yang merupakan lembaga informal
yang cukup andil dalam memahami dan mendidik peserta didik menjadi manusia
yang cerdas, baik, berakhlak mulia dan mampu mengamalkan ajaran agama Islam
yang baik dan benar sesuai dengan mekanisme atau ketetapan yang telah
ditentukan oleh Allah SWT.
1. Peran Pendidik Agama Islam dalam Pembentukan Akhlak Peserta
didik Menjadi Insan Religius
Keberadaan Pendidikan Agama Islam dalam setiap jenjang pendidikan
merupakan komponen utama dalam memajukan kualitas pembelajaran di sekolah,
sehinggga dengan itu diharapkan tercapai pembentukan akhlak peserta didik
menjadi generasi yang mampu menginternalisasikan konsep ajaran Agama dengan
sebaik mungkin. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak orang tua peserta
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didik Masmira. Z Kepala Keluarga Selasa tanggal 05 Mei 2015 menyatakan
sebagai berikut:
Porses penerapan PAI terhadap akhlak peserta didik, membina mereka
pada saat kumpul bersama dan disaat mereka dalam kondisi belajar. Proses
penerapan pendidikan Agama Islam yang diajarkan terhadap anak di
rumah yakni memperkenalkan nilai-nilai keagamaan berupa sholat yang
harus dikerjakan. Karena itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan.1
Pernyataan jawaban di atas juga dikuatkan dengan hasil wawancara
orang tua peserta didik Samsul Romodar Pegawai Negeri Sipil Selasa tanggal 05
Mei 2015, menayatakan sebagai berikut:
Pembentukan akhlak anak sudah tentunya sangat penting, karena anak
yang mempunyai akhlak yang baik akan membawa nama baik orang
tua. Pada prinsipnya orang tua di rumah yang bijaksana adalah orang
tua yang mempersiapkan anak-anak dengan sebaik mungkin dengan
memperhatikan cara belajar, bergaul, berinteraksi atau berkomunikasi
dengan orang yang ada disekitaranya dengan akhlak yang baik-baik
bukan akhlak yang buruk.2
Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas sangat relevan dengan hasil
observasi siswa SMA Negeri 1 Wakate kelas X selasa tanggal 05 Mei 2015 siswasiswa tersebut diantaranya Nurja .D. Jurnias, Risal Warat, Renaldi Warat, Astuti
Siolimbona, Rosanti Rosen, Fikram wara-wara, Hamila Keliata, Yunus Keliata,
Sri Utami Warat, Inaya R. Ellys dan Rini. R. Rumagoran semuanya memberikan
komentar yang sama bahwa ya, pendidikan Agama Islam sangat penting.3
Kontribusi guru pendidikan Agama Islam dalam proses pembelajaran di
sekolah sangat diperhitungkan dalam menopang perkembangan kemajuan peserta

1

Hasil wawancara Masmira. Z Kepala Keluarga Selasa tanggal 05 Mei 2015.
Samsul Romodar Pegawai Negeri Sipil, wawancara Selasa tanggal 05 Mei 2015.
3
Siswa SMA Negeri 1 Wakate kelas X, obseravsi selasa tanggal 05 Mei 2015.
2
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didik baik dari segi pengetahun, sikap dan pisikomotor. Tiga komponen tersebut
menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam muatan keilmuan yang dapat
membentuk pemahaman peserta didik mengenai konsep pengamalan ajaran agama
baik berkenaan dengan perintah yang harus dikerjakan maupun larangan yang
harus dijahui.
Sehubungan dengan pandangan yang demikian diharuskan bagi setiap
pengajar atau pendidik di sekolah untuk konsisten dalam melakukan pembekalan,
pembinaan dan penguatan terhadap integritas kepribadian peserta didik dengan
sikap keteladanan yang mulia, sehingga peserta didik tidak ada kecenderungan
dalam manampilkan akhlak yang betentangan dengan aturan di sekolah termasuk
tidak melakukan tindakan anarkis/ perkelahian. Tidak menutup kemungkinan
yang menyebabkan peserta didik melakukan sikap anarkis dipengaruhi dari
lemahnya pembinaan akhlak namun hal yang demikian bukanlah alasan yang
rasional, dalam melakukan bantahan terhadap penyataan dimaksud boleh jadi
pengaruh pergaulan yang tidak Islami. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru
bidang studi Pendidikan Agama Islam Endang S.Pd, selasa 05 Mei 2015
menayatakan bahwa:
Sering, tawuran disaat jam sekolah, penyebab terjadinya tawuran
disebabkan peserta didik masih menampilkan sikap tidak menghargai
orang lain, tidak mendengarkan nasehat guru. Guru setiap apel pagi
sering diberikan arahan atau nasehat yang baik terutama pentingnya
peserta didik harus menampilkan karekter atau akhlak yang baik,
termasuk tidak boleh berkelahi/ tawuran.4

4

Endang, guru bidang studi Pendidikan Agama Islam, wawancara Selasa 05 Mei 2015.
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Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas sangat relevan dengan hasil
observasi siswa SMA Negeri 1 Wakate kelas X selasa tanggal 05 Mei 2015 siswasiswa tersebut diantaranya Nurja. D. Jurnias, Risal Warat, Renaldi Warat, Astuti
Siolimbona, Rosanti Rosen, Fikram wara-wara, Hamila Keliata, Yunus Keliata,
Sri Utami Warat, Inaya R. Ellys dan Rini. R. Rumagoran semuanya memberikan
komentar yang sama bahwa
Ya proses penerapan pendidikan agama Islam dapat mempengaruhi
akhlak peserta didik.5
Berpijak dari uraian sebelumnya bahwa sesungguhnya keberadaan
pendidikan Agama Islam dalam lingkungan formal menjadi kekuatan besar dalam
mentransformasikan nilai-nilai karakter yang sifatnya mendukung proses
pembelajaran, sehingga penyampaian materi bukan hanya sebatas pembentukan
pengetahuan, akan tetapi sikap atau akhlak menjadi pondasi yang mendasar.
Sekolah bisa membangun kerja sama dengan pihak keluarga dalam hal
memperkenalkan peserta didik dengan akhlak yang baik. Berdasarkan hasil
wawancara dengan pihak orang tua peserta didik Samsul Rumodar Pegawai
Negeri Sipil Rabu tanggal 06 Mei 2015 menyatakan bahwa:
Pendidikan formal yang kami terapkan dalam keluarga selalu kami
berikan pada waktu yang tepat menasehati mereka disaat berbuat
kesalahan. Orang tua juga mengajarkan kepada mereka tentang nilainilai kebaikan yang terkandung di dalamnya sehingga dengan itu anak
bisa mengetahui secara mendalam tentang apa yang diajarkan.6
Pernyataan hasil wawancara yang di atas juga dikuatkan hasil
wawancara dari orang tua perserta didik Hairani Ibu Rumah Tangga Rabu 06 Mei
5

Siswa SMA Negeri 1 Wakate kelas X, obseravsi Selasa tanggal 05 Mei 2015.
Samsul Rumodar Pegawai Negeri Sipil,wawancara Rabu tanggal 06 Mei 2015.
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2015 dengan memberikan pendangan atau pernyataan yang relevan menyatakan
bahwa:
Kami sering memberikan didikan pada mereka disaat waktu yang tepat
dan memberikan contoh yang baik. Anak-anak di rumah diajarkan
dengan hal yang baik-baik, menasehati mereka untuk menjadi anak
yang soleh dan soleha, anak yang tidak durhaka, rajin membaca buku
atau belajar sungguh supaya menjadi anak yang baik.7
Sehubungan dengan pernyataan di atas, proses internalisasi nilai-nilai
karakter berupa tanggung jawab dan nilai karakter yang lain yang dianggap baik
dapat dijadikan indikator dalam mengukur proses pembelajaran yang disampaikan
oleh guru PAI di kelas. Berdasarkan hasil wawancara yang dengan pihak terkait
dalam hal ini kepala sekolah SMA Negeri 1 Wakate Munif Kelbo, Rabu 06 Mei
2015 menyatakan bahwa:
Nilai diintegrasikan dalam mata pelajaran PAI dalam pembentukan
akhlak peserta didik diantaranya,1) nilai kesopanan,2) nilai
kejujujuran, dan,3) nilai kedesiplinan, merupakan nilai yang diterapkan
dalam setiap proses pembelajaran di kelas. Dengan itu peserta didik
diharapkan bisa menyadari sungguh tentang pentingnya nilai yang
demikian. Seorang guru juga diarahkan untuk mendidik peserta didik
agar bisa mengetahui, mengerti dan bisa mengintegrasikan nilai terebut
dalam setiap pembelajaran di kelas maupun pada lingkungan
keluarga.8

Peranan tunggang jawab guru pendidikan Agama Islam bukan hanya
mengajar di sekolah, di rumah sorang guru tersebut mempunyai kontribusi yang
sama dalam pembentukan keperibadian anak tersebut. Sehubungan dengan hal

7

Hairani, Ibu Rumah Tangga, wawancara, Rabu 06 Mei 2015
Munif Kelbo Kepala sekolah SMA Negeri 1 Wakate, wawancara, Rabu 06 Mei 2015.
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tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak orang tua peserta didik
Masmira. Z. Kepala keluarga Rabu tanggal 06 Mei 2015 menyatakan bahwa:
Kami selalu memberikan contoh teladan yang terbaik buat mereka,
memimbing dan mengarahkan mereka ke jalan yang benar.
Mengajarakan nasehat yang mengandung kebaikan. Mengajarkan
perilaku yang baik, tidak manampilkan sikap kekerasan atau
perkelahian atau tawuran sesama orang lain. Anak-anak suka
mendengar nasehat yang baik yang disampaikan orang tua di rumah
mereka kandang mendengarnya dengan serius. Orang tua yang tidak
disibukan dengan pekerjaan, sering menannyakan kepada anak-anak
mengenai mata pelajaran yang disampaikan guru di sekolah.9

Keberadaan seorang guru PAI dalam lingkup jenjang pendidikan dapat
dijadikan model pembelajaran berkualitas jika seorang guru tersebut telah
menampilkan keperibadian yang yang mulai baik dari segi penampilan,
pengetahuan, akhlak maupun pengamalan ajaran agama yang baik. Keberadaan
kondisi guru semacam itu patut di teladani oleh setiap komponen di sekolah.
Seorang guru yang bijak dan profesional adalah guru yang mempunyai
kapasitas dalam membangun komunikasi dengan peserta didik dalam tataran
mengenai proses pembelajaran yang melahirkan tindakan bertanya dan menjawab
dalam merespon perkembangan intelektual atau pengetahuan, sehingga dengan
sebab itu tercipta lingkungan belajar yang ilmiah, menyenakan dimana peserta
didik ikut andil dalam memberikan kontribusi yang positf baik melalui
komunikasi yang disampaikan disaat menerima pelajaran atau dalam diskusi
kelompok. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi pendidikan
Agama Islam Endang Rabu tanggal 06 Mei 2015, menyatakan sebagai berikut:

9

Masmira. Z. Kepala keluarga, wawancara, Rabu tanggal 06 Mei 2015.
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Di saat proses pembelajaran berlangsung respon efektif dan mereka
tenang disaat menerima materi. Kondisi seperti ini dimana peserta
didik menampilkan perubahan dari yang tidak bertanya mereka bisa
bertanya terhadap materi yang diajarkan oleh guru di kelas. Di sisi lain
peserta didik juga atau anak- anak di kelas aktif dalam diskusi yang
diadakan jika ada tugas yang diberikan sifatnya tugas kelompok.10
Dampak dari proses pembelajaran sebagai mana diuraikan dalam
pernyataan diatas dapat berpengaruh positif terhadap komunikasi peserta didik di
kelas disaat belangsungnya proses belajar mengajar yang dapat menampilkan ada
nilai-nilai edukatif berupa kejujuran dan tanggung jawab. Berdasarkan hasil
wawancara dengan guru bidang studi pendidikan Agama Islam Endang
Pendidikan Agama Islam Endang, Rabu 06 Mei 2015 menyatakan bahwa:
Mereka komunikasi cukup baik dan kadang juga acuh terhadap guru.
Namun kondisi peserta didik seperti itu, tetap mengharusakan guru
mendidik mereka, memperkenalkan mereka untuk bertanya dan
menjawab soal-soal ketika ada pertanyaan baik disaat materi
disampaikan di kelas maupun dalam kegiatan diskusi kelompok ketika
ada tugas yang diberikan.11

Pernyataan jawaban hasil wawancara di atas yang mengandung nilai
edukatif yang sifatnya mendidik juga sama dengan apa yang disampaikan oleh
orang tua peserta didik Masmira. Z kepala keluarga Rabu tanggal 06 Mei 2015,
orang tua mereka menginginkan anak-anak mereka diajarkan nilai-nilai akhlak.
Hasil wawancara orang tua tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Nilai-nilai tata ramah, kedisiplinan dan keagamaan sangat pentig untuk
ditanamkan di dalam diri seorang anak. Sebab mereka manusia butuh
bimbingan, arahan atau nasehat yang mengandung kebaikan, sehingga
10

Endang, guru bidang studi pendidikan Agama Islam, wawancara, Rabu tanggal 06

Mei 2015.
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dengan itu peserta didik diharapkan menjadi anak yang baik, taat
tehadap aturan berupa rajin ke sekolah, tidak bolos, dan tidak
berkelahi.12

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas sangat relevan dengan hasil
obseravsi siswa SMA Negeri 1 Wakate kelas X Rabu tanggal 06 Mei 2015 siswasiswa tersebut diantaranya Nurja .D. Jurnias, Risal Warat, Renaldi Warat, Astuti
Siolimbona, Rosanti Rosen, Fikram wara-wara, Hamila Keliata, Yunus Keliata,
Sri Utami Warat, Inaya R. Ellys dan Rini. R. Rumagoran semuanya memberikan
komentar yang sama bahwa:
Ya, dalam keluarga ada nasehat yang disampaikan orang tua bahwa
pentig untuk mengamalkan perintah Allah SWT berupa mengerjakan
sholat wajib.13
Sehubungan dengan itu, keberadaan peserta didik dalam pembentukan
jati diri menjadi insan pendidikan yang berakhala mulia sangat berpengaruh dari
didikan seorang guru. Peserta didik sebagai salah satu elemen penting dalam
dunia pendidikan harus mendapat perhatian serius oleh guru PAI dalam
pembentukan keperibadiannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang
studi PAI Endang, Kamis 07 Mei 2015 yang menguraikan tentang kondisis akhlak
peserta didik maupun pengamalan ajaran Agama sebagai berikut:
Akhlak mereka kurang baik. Hal yang demikan dimana peserta didik
tidak serius memahami nasehat guru yang disampaikan, kadang
mereka tidak memperdulikan himbauan tersebut.14

12

Masmira. Z. Kepala keluarga, wawancara, Rabu tanggal 06 Mei 2015.
Siswa SMA Negeri 1 Wakate kelas X, observasi, Rabu tanggal 06 Mei 2015
14
Endang, guru bidang studi PAI, wawancara, Kamis 07 Mei 2015.
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Berdasarkan uraian hasil di atas menunjukan bahwa peserta didik perlu
didik dengan baik lagi tentang pembentukan akhlak baik yang berkaitan dengan
kedesiplinan, ketaatan dalam mengamalkan ajaran agama. Berdasarkan hasil
wawancara dengan pihak orang tua peserta didik Hairani Ibu Rumah Tangga
Kamis 07 Mei 2015 menyatakan sebagi berikut:
Penerapan pendidikan Agama pada anak memang sangat penting
karena sebagai orang tua menginginkan mempunyai akhlak yang baik.
Orang tua mau anaknya menjadi anak yang baik, rajin, disiplin, pintar
atau cerdas.15
Seorang guru dapat meningkatkan intensitas pembinaan mengenai
kondisi peseta didik tersebut. Oleh karena itu, proses pembelajaran pendidikan
agama Islam dapat menjadi parameter atau ukuran yang dapat dijadikan indikator
dalam mewujudkan manusia yang berkeadaban dalam bingkai keimanan dan
ketakawaan kepada Allah SWT. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua
peserta didik Hairani Ibu rumah tangga selasa tanggal 07 Mei 2015 menyatakan
sebagai berikut:
Nilai kesopanan, nilai kejujuran dan keagamaan yang sering diajarkan
oleh orang tua terhadap anak-anak di rumah. Dari proses pendidikan
itu, anak-anak suka mendengarkan nilai-nilai tersebut. Mereka begitu
semangat dalam melakukan kebaikan terutama mengaji, pergi ke
sekolah menyampaikan salam, sopan terhadap orang tua.16

Prinsip pendidikan yang telah diamanatkan dalam konstitusi Negara
(UUD 1945) yang tertuang dalam pasal 31 tentang pendidikan dan pembelajaran
dan dipertegas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

15

Hairani, Ibu Rumah Tangga, wawancara, Kamis 07 Mei 2015.
Hairani, Ibu rumah tangga, wawancara, kamis 07 Mei 2015.
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Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Pendidikan Nasional
berfungsi untuk membentuk peserta didik agar menjadi insan yang cerdas,
berakhlak mulia, bertanggung jawab serta beriman dan bertakwa kepada Allah
SWT. Untuk mewujudkan penjabaran nilai dimaksud dalam proses pembelajaran
di kelas, sekolah dapat mengadakan kordinasi dengan seluruh komponen sekolah
untuk membicarakan mengenai pembentukan akhlak peserta didik. Berdasarkan
hasil wawancara dengan kepala sekolah SMA Negeri 1 Wakate Munif Kelbo
S.Pd, Kamis 07 Mei 2015 menyatakan bahwa:
Pihak sekolah pernah mengadakan rapat dengan pihak orang tua
peserta didik tentang pembentukan akhlak. Sehingga dengan itu, pihak
orang tua bisa mengetahui secara mendalam bahwa sekolah turut andil
dalam memberikan kontribusi dalam pembentukan akhlak peserta
didik. Sekolah tidak melakukan pembiaran atau pengabaian mengenai
pembentukan akhlak ini, Salah satu tindakan yang dilakukan sekolah
khususnya dewan guru memberikan nasehat keagaaman yang baik
terhadap perserta didik.17
Berkenaan dengan itu, internalisasi penerapan metode mengajar, pola
komunikasi, media pembelajran, dan strategi belajar mengajar yang diterapkan
guru PAI dalam mengintegrasikan materi pembelajaran di kelas dapat
memperhatikan empat aspek tersebut. Penyampaian materi yang diajarkan bukan
hanya terfokus pada penerapan metode dan media pembelajaran semata, tetapi
memperhatikan pola komunikasi yang baik yang mengandung konsep nilai-nilai
edukatif yang sifatnya mendidik, membina, mengarahkan dan menanamkan sikap
keteladanan yang baik, sehingga hal itu menjadi cermin baiknya kualitas
pembelajaran di sekolah termasuk mengenai kedesiplinan peserta didik dalam
17

Munif Kelbo, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wakate, wawancara, Kamis 07 Mei
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mentaati aturan. Berdasarkan hasil penelitian dengan guru bidang studi PAI
Endang S.Pd.I, Kamis tanggal 07 Mei 2015 menyatakan bahwa:
Mengenai keberadaan sekolah terkait dengan aturan mereka taat tapi
selalu melanggar aturan sekolah. Kondisi yang demikian peserta didik
belum menunjukan kesadaran yang sungguh dalam mentaati aturan
yang ada, sehingga seorang guru diharuskan untuk berusaha mendidik
mereka dengan baik, agar mereka bisa menjadi anak yang patuh
terhadap ketentuan sekolah yang berkenaan dengan aturan sekolah.18
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah
menjabarkan empat kompotensi yang harus diketahui oleh seorang guru yang
kapasitasnya sebagai pendidik dan pengajar yakni 1) kompotensi profesional;2)
kepribadian;3) pedagogis;4) dan sosial. Dari kompotensi yang ada dapat
dipadukan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam bingkai keilmuan
pendidikan agama Islam.
Proses internalisasi pendidikan yang telah dijabarkan dalam format
kurikulum yang telah didesain pemerintah baik kuirikulum KTSP 2006 tentang
standar isi ataupun kurikulum 2013 dapat dijadikan parameter atau ukuran dalam
mengelaborasi konsep pembelajaran yang berintikan PAIKEM yakni partisipasi,
aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan yang tujuan dasarnya adalah
membentuk peserta didik menjadi insan yang cerdas dan baik dan memiliki
pemahaman kegamaan yang mendalam. Berdasarkan hasil wawancara dengan
pihak orang tua peserta didik Samsul Rumodar pegawai Negeri Sipil selasa
tanggal 05 Mei 2015, menyatakan bahwa:

18

Hasil Wawancara Guru bidang studi Endang, Kamis 07 Mei 2015.
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Nilai kejujuran, kedisiplinan dan kegamaan penting untuk disampaikan
oleh guru ketika di kelas di saat menyampaikan materi, memberikan
arahan pada apel pagi sebelum mulai akitifitas proses belajar mengajar
belangsung, ataupun nilai-nilai tersebut dapat diajarkan pula dalam
lingkungan keluarga. Karena sangat penting untuk diajarkan seorang
anak di rumah dengan nilai yang demikian, sehingga anak di rumah
bisa mengetahui dengan baik terutama nilai yang intinya mengandung
nilai-nilai mendidik.19
Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas sangat relevan dengan hasil
obseravsi siswa SMA Negeri 1 Wakate kelas X selasa tanggal 05 Mei 2015 siswasiswa tersebut diantaranya Nurjana .D. Jurnias, Risal Warat, Renaldi Warat,
Astuti Siolimbona, Rosanti Rosen, Fikram wara-wara, Hamila Keliata, Yunus
Keliata, Sri Utami Warat, Inaya R. Ellys dan Rini. R. Rumagoran semuanya
memberikan komentar yang sama bahwa:
Ya, seorang anak mendapatkan nasehat keagamaan yang disampaikan
oleh orang tua di rumah yang berkaitan tentang pentingnya memiliki
akhlak yang baik, berupa sikap kejujuran, kedisiplinan dan
kesopanan.20
Seorang guru terpangil untuk menyadari sungguh peran dan tanggung
jawabnya sebagai seorang pendidik, bahwa keberadaan dia sangatlah penting
dalam menjembatani komunikasi yang baik antara dirinya dengan peserta didik,
sehingga dengan itu dapat menopang terwujudnya generasi emas bangsa ini.
Sehubungan dengan itu, bedasarkan hasil wawancara dengan pihak orang tua
peserta didik Masmira. Z. Kamis tanggal 07 Mei 2015, menyatakan sebagai
berikut:

19

Samsul Rumodar pegawai Negeri Sipil,wawancara, Selasa tanggal 05 Mei 2015,
Siswa SMA Negeri 1 Wakate kelas X, observasi, Selasa tanggal 05 Mei 2015.
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Sangat penting karena semua orang tua menginginkan anaknya yang
berakhlak baik. Siapapun orang tua mendukung setiap anak di rumah
mempunyai sifat yang baik-baik, apalagi anak tinggal bersama dengan
orang tuanya di rumah, orang tua harus menampilkan sikap
keteladanan yang baik pula dihadapan anak-anak di rumah.21
2. Penerapan Pendidikan Agama Islam

dalam Keluarga Pada Akhlak

Peserta didik
Tidak dapat dihindari

bahwa Allah SWT telah menetapkan Agama

Islam ini penuh dengan kebaikan untuk ditanamkan dan diajarkan terhadap
seorang anak di dalam keluarga. Islam sangat memperhatikan mengenai konsep
pendidikan dan pengajaran tersebut. Oleh karena itu, keberadaan orang tua selaku
ayah dan ibu memiliki porsi yang cukup besar dalam meletakan pondasi
pemahaman agama kepada peserta didik/seorang anak.
Berdasarkan hasi wawancara orang tua peserta didik Samsul Rumodar
kamis tanggal 07 Mei 2015, menyatakan bahwa:
Cukup baik, yang berkaitan dengan proses penerapan pendidikan
Agama Islam dalam lingkungan keluarga. Sikap yang ditampilkan
orang tua dihadapan anak-anak ketika di rumah yakni mengajarkan
mereka tentang bagimana pelaksaan Ibadah. Kadang-kadang anak juga
acuh dengan kewajiban tersebut. Namun kita sebagai orang tua tetap
menasehatkan mereka untuk melakukan hal-hal yang baik.22
Pernyataan hasil wawancara diatas juga dikuatkan dengan hasil
wawancara yang lain yang disampaikan orang tua peserta didik Hairani Ibu
Rumah Tangga Kamis tanggal 07 Mei 2015 menyatakan bahwa:
Kurang merespon, penerapan Pendidikan Agama Islam di rumah, tapi
mereka menuruti kata-kata orang tua. Anak-anak juga kadang
21

Hasil Wawancara Masmira. Z. Kepala keluarga kamis tanggal 07 Mei 2015.
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dinasehati dengan pemahaman agama mereka mendengar dan
melaksanakan, tapi kandang juga acuh tau. Padahal nasehat
keagamaan tersebut mengandung kebaikan di dalamnya.23
Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas sangat relevan dengan hasil
obseravsi siswa SMA Negeri 1 Wakate kelas X Kamis tanggal 07 Mei 2015 siswasiswa tersebut diantaranya Nurja. D. Jurnias, Risal Warat, Renaldi Warat, Astuti
Siolimbona, Rosanti Rosen, Fikram wara-wara, Hamila Keliata, Yunus Keliata,
Sri Utami Warat, Inaya R. Ellys dan Rini. R. Rumagoran semuanya memberikan
komentar yang sama bahwa.
Ya, ada teguran dari keluarga disaat anak-anak di rumah tidak
melaksanakan sholat.24
Konsep utama dan pertama yang harus diajarkan adalah mengenai
kalimat Tauhid yang benar kepada Allah SWT. Sebab itu merupakan inti dari
prinsip seorang mukmin beribadah kepada Allah SWT. Lihatlah bagaimana
Lukman mengajarakan kepada anaknya tentang konsep Ketauhidan dengan tidak
melakukan penyimpangan atau mengotori Tauhid tersebut dengan kesyirikan.
Sehubungan dengan itu Allah SWT berfirman: (Q.S. Luqman ayat 13 )

   
   
  
   

Terjemahannya:
Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu
ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu
23

Hairani Ibu Rumah Tangga, wawancara, Kamis tanggal 07 Mei 2015.
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mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan
(Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".25
Sehubungan dengan pernyataan dalam ayat diatas, sesungguhnya setiap
anak Adam di muka bumi diharuskan memiliki pandangan dan pemikiran
mengenai pentingya membangun kekuatan Iman kepada Allah SWT di dalam
dirinya sebagai upaya permurnian aqidah yang benar yang terhindar dari
kemusyrikan (kesyirikan). Intensitas pembinaan nilai keagamaan yang dijarakan
oleh orang tua di rumah hendaknya seorang anak mendengarkan dengan baik
nasehat yang demikian. Namun seorang anak tidak dibenarkan mengabaikan
nasehat tersebut sebab pada hakikatnya setiap nasehat mengandung kebaikan.
Bedasarakan hasil wawancara dengan pihak orang tau peserta didik Hariani Ibu
Rumah Tangga Kamis tanggal 07 Mei 2015, menyatakan bahwa:
Proses didikan pada anak awal sudah mengenal yang baik dan yang
buruk, menasehati mereka pada saat berangkat ke sekolah, dan saat
mereka berangkat tempat pengajian. Orang tua tidak malas
mengingatkan anak-anak di rumah untuk tetap memperhatinkan
nasehat orang tau yakni mengenai rajin mengaji, dan melaksanakan
sholat.26
Pernyataan pandangan hasil wawancara di atas juga sedikit berdeda
dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh orang tua peserta didik yang lain
Masmira. Z. Ibu Rumah Tangga Kamis tanggal 07 Mei 2015 yang berkaitan
dengan respon penerapan pendidikan Agama Islam dalam lingkungan keluarga.
Namun jawaban tersebut dalam rangka untuk memberikan penyegaran dan
pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya nilai-nilai keagamaan
25

Departemen Agama, al-Qur’an Terjemahan surah Luqman Ayat 13, (Bandung: PT.
Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 412
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sebagai bekal dalam mempersiapakan peserta didik menjadi anak yang baik. Hasil
wawancara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Mereka kurang merespon dengan baik terhadap pembinaan kami.
Dimana anak di rumah dalam hal penerapan pendidikan Agama Islam
ada yang sungguh-sungguh merspon pembinaan tersebut, ada juga
acuh, namun orang tua mempunyai kewajiban penting terhadap
seorang anak harus tetap didik, diarahkan ke jalan yang benar sehingga
mereka bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik
untuk dijauhi.27
Kesyirikan/ kezaliman merupakan pangkal hancurnya pondasi iman
yang telah dibangun dalam setiap amalan. Orang tua sebagai pendidik yang paling
utama untuk memperkenalkan kepada anak/peserta didik tentang bahaya
kesyirikan dengan cara menghindari diri untuk tidak menyekutukan Allah SWT
dengan sesuatu yang lain dalam pelaksanaan Ibadah.
Selain

konsep

Tauhid

yang

diajarkan

orang

tua

berusaha

memperkenalkan anak/peserta didik untuk memiliki akhlak yang baik dan mulia
baik akhlak yang berkenaan dengan Allah SWT, akhlak yang berkenaan dengan
diri sendiri yang mengandung nilai-nilai kebaikan di dalamnya seperti kejujuran,
kedisiplinan, tanggung jawab, dan nila-nilai lain yang dianggap baik. Akhlak yang
berhubungan dengan sesama manusia seperti menghargai seseorang, tolongmenolong, bahu-membahu, dan mengormati orang lain merupakan nilai akhlak
yang harus diajarkan oleh orang tua kepada seorang anak/peserta didik ketika di
rumah.
Setiap jiwa merindukan adanya kebahagian dan keselamatan baik di
dunia maupun di akhirat. Untuk meraih dua kenikmatan yang demikan diperlukan
27
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kesungguhan dalam membangun amal soleh yang dibangun di atas keikhlasan
kepada Allah SWT. Potret jiwa manusia sebagai makhluk Allah telah dikaruniai
potensi akal, hati atau naluri untuk mempergunakan karunia yang demikian
dengan melakukan hal-hal yang baik atau positif dalam rangka mendekatkan diri
kepada Allah SWT. Keberadaan sorang anak atau peserta didik merupakan
karunia Allah yang sangat besar untuk dijaga dan dirawat dengan sebaik mungkin
guna mempersiapkan mereka menjadi manusia yang mengetahui kewajibannya
kepada Allah SWT.
Lahirnya anak yang soleh/soleha, cerdas, dan memiliki akhlak yang baik
dalam lingkungan keluarga menjadi skala prioritas orang tua untuk membentuk
perangai anak yang demikian. Orang tua bukan hanya memperhatikan kebutuhan
ekonomi secara jasadiyah, kebutuhan rohania yang bertalian dengan penanaman
kegamaan yang baik sangatlah penting dalam kehidupan seorang anak.
Kematangan jiwa seorang anak atau peserta didik dengan penguasan
ilmu keagamaan yang benar merupakan parameter/ukuran yang tepat dalam
mempersiapkan insan yang beriman dan bertaqwa. Dalam memandang kehidupan
sosial dewasan ini. Pengaruh pergaulan dalam lingkungan masyarakat dapat
dilakukan melalui sistem pengawasan oleh orang tua terhadap seorang anak. Hal
itu dimaksudkan agar anak/peserta didik tidak sembarangan dalam bergaul dan
beraktifas. Fungsi kontorl yang dilakukan orang orang tua merupakan langkah
yang paling tepat dalam melakukan pembinaan.
Dekadensi moralitas generasi bangsa yang memperhatinkan disebakan
lemahnya pembinaan dan pengawasan atau konrol keluarga. Kehidupan yang
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cenderung tidak suka dinasehati atau dibina merupakan tipikal anak yang keras.
Kondisi semacam itu mengharuskan orang tua tetap menampilkan sikap
kesungguhan dalam mendidik anak tersebut. Kehidupan sosial masyarakat dengan
latar belakang budaya, adat-istiadat yang berbeda-beda telah mengharuskan
anggota masyarakat setempat untuk memunculkan karakter atau watak yang baik,
sehingga dengan itu tidak ada kecenderungan tindakan kejahatan berupa minuman
keras, perjudian dan lain-lain.
Peserta didik yang jauh dengan tindakan kriminalitas berupa perkelahian
antar pelajar, membuat kegeduahan di jalan, tidak meminum-minuman keras
merupakan tipe generasi yaang mempunyai karakter mulia. Sebab baiknya akhlak
seorang sangat dipengaruhi dari dampak pembinaan dan nasehat dari pihak yang
terkait (keluarga). Dengan demikian posisi kedudukan orang tua dalam mendidik
seorang anak dalam keluarag merupakan keharusan yang sungguh dianjurkan oleh
Allah SWT.
Tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga diserahkan kepada
seorang ayah untuk bagaimana mengarahkan seluruh anggota keluargannya untuk
taat kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Jika
kondisi keluarga selalu dihadirkan nuansa keagamaan dalam rumah tangga
dengan konsep didikan dan pembinaan yang baik, tentu hal semacam ini
merupakan trobosan akhlak yang sangat tepat. Kondisi keluarga semacam itu,
akan menjadi sebab dimana Allah SWT pancarkan rahmat dan kebaikan atau
kasih sayangnya kepada hamba yang dicintainya.
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Kehidupan dalam keluarga hendaklah orang tua tidak boleh ada
pembiaran atau pengabaian mengenai aspek pembinaan keagamaan kepada
seorang anak di dalam keluargannya. Terjadinnya pembiaran terhadap nilai-nilai
keagamaan di khawatirkan anak tersebut tidak bisa mengetahui secara mendalam
tentang konsep ajaran Agama Islam yang bertalian mana perintah dan larangan.
Dalam artian anak tidak bisa mengetahui cara-cara beribadah kepada Allah SWT
dengan baik dan benar.
B. Temuan Penelitian
1. Sejarah Singkat SMA Negeri 1 Wakate
Sekolah SMA Negeri 1 Wakate merupakan lembaga transformasi ilmu
pengetahuan yang ada di dalamnya turut mendukung pencapaian proses
pembelajaran yang dapat membentuk generasi yang berakhlak mulia, mempunyai
jiwa kemandirian, dan berkeadaban adalah merupakan unsur yang tepat dalam
membentuk insan yang beriman dan bertaqwa. Untuk merespon perkembangan
pendidikan yang kompetitif sebagai upaya mencerdaskan generasi bangsa
sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea Ke-IV,
yakni mencerdaskan kehidupan bangsa serta pasal 32 tentang Pendidikan dan
Pembelajaran, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan
Nasional.
Sekolah SMA Negeri 1 Wakate merupakan salah satu sarana
pembelajaran yang bergerak dalam lingkungan pendidikan formal yang berlokasi
di daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya Desa Administratif Utta.
Sekolah tersebut didirikan di atas tanah milik swasta dengan luas tanah 6.000 m 2
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dan luas bangunan yang sudah dibangun 4500 m2. Sekolah dimaksud didirikan
pada tahun 2003 dengan kepala sekolah pertama yakni bapak Sutrisno Warat,
S.Pd selama tujuh tahun dan digantikan oleh Munif Kelbo S.Pd yang merupakan
kepala sekolah ke dua sampai sekarang.
2. Letak Geografis
Nama sekolah yang menjadi objek penelitian ini adalah SMA Negeri 1
Wakate. Sekolah ini adalah salah satu Sekolah Menengah Atas yang terletak pada
Desa Utta Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur. Berdasarkan data
yang di peroleh, SMA Negeri 1 Wakate terletak antara :
1. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Utta
2. Sebelah Barat berbatasan dengan area perkebunan kelapa
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan SMP Negeri 1 Wakate
4. Sebelah Utara berbatasan dengan pepohonan Mangga, Beringin
dan lain sebagainya.
3. Visi, Misi, Tujuan SMA Negeri 1 Wakate
a. Visi Sekolah
“Terbinaanya siswa yang beriman dan bertaqwa, serta memiliki daya
saing dalam pendidikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olahraga dan
berwawasan lingkungan”.
b. Misi Sekolah
1. Menumbuhkembangkan sikap, perilaku dan amaliah keagamaan.
2. Melaksanakan Pembelajaran dan bimbingan optimal sesuai dengan
potensi yang dimiliki.

44

3. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh
warga sekolah baik dalam prestasi akademik maupun non akademik.
4. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih dan indah.
5. Menolong

dan

membantu

serta

memfasilitasi

siswa

untuk

mengembangkan bakat dan minatnya, sehingga dapat di kembangkan
secara optimal.
6. Mengembang life skill dalam setiap aktivitas pendidikan.
c. Tujuan Sekolah SMA Negeri 1 Wakate
Dengan didirikannya SMA Negeri 1 Wakate bertujuan untuk
mencerdaskan generasi bangsa, berakhlak mulia, serta berkepribadian, mandiri
serta kreatif dan inovatif, hal tersebut sejalan dengan tujuan Negara sebagaimana
terlampir dalam PP RI Nomor 19 Tahun 2005, yaitu meningkatkan kecerdasan,
pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri
dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
1. Terciptanya peningkatan budaya disiplin, demokratis, dan beretos
kerja tinggi bagi warga sekolah.
2. Terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan
kurikulum yang berlaku dan di tunjang oleh sarana dan prasarana yang
memadai.
3. Terwujudnya lulusan yang berkualitas, menguasai IPTEKS, serta
berakhlak mulia dan dapat diterima di perguruan tinggi yang
berkualitas.
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4. Terciptanya rata-rata nilai ropor kelas X, XI, dan XII atau mencapai
rata-rata 70,2.
5. Terpenuhi sarana prasarana sekolah yang memadai dan berkualitas
85%.
6. Terwujudnya manajemen sekolah yang partisipatif dan akun tabel.
7. Terwujudnya pengembangan wawasan guru dan karyawan.
8. Tercapainya kenaikan kesejahteraan finansial guru dan karyawan
100% dan kesejahteraan non finansial 80%.
9. Terwujudnya hubungan yang harmonis antara warga sekolah yang
berjia selalu bersahabat dalam keanekaragaman.
10. Terwujudnya pelayanan cepat, tepat, dan memuaskan kepada
masyarakat 95%.
11. Terwujudnya penungkatan budaya senyum, sapa, salam, santun, jujur,
dan ikhlas.
12. Tercapainya peningkatan berkualitas siswa dalam bidang PIR,
keilmuan, seni, sosial, olahraga, dan keagamaan.
13. Terwujudnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan
dengan instansi lain.
14. Tercapainya pelaksanaan 7K hingga 85%.28
d. Gambaran peserta didik/ Guru/ Ruangan Belajar

28

Data Sekunder Kurikulum SMA Negeri 1 Wakate 2015

46

Kondisi siswa SMA Negeri 1 Wakate merupakan salah satu komponen
yang turut mendudukung proses pembelajaran di sekolah. Sebab peserta didik
dalam tirminologi pendidikan pada prinsipnya merupakan subjek yang
mempunyai hak untuk merespon setiap pembelajaran yang disampaikan oleh guru
dengan hal-hal yang baik dan menarik. Sedangkan sebagai objek peserta didik
diharapkan untuk menampilkan perilaku atau karakter yang mulia dalam
berinterkasi dengan lingkungan dimana dia berada baik di sekolah lembaga formal
maupun di lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Berkenaan dengan pandangan yang demikian kirannya dapat
dijabarkan atau dirincinkan mengenai kondisi keberadaan peserta didik SMA
Negeri 1 Wakate.
Tabel 1.1 Data Siswa dalam 3 (tiga) Tahun
Tahun
ajaran

Jumlah
Kelas 1
pendaftaran
(calon
siswa Baru)
Jml
siswa

55 Orang

55 Org

Kelas II

Jml
Romb.
Belaja
r
2 Rbl

Kelas III

Jumlah
(kls
I+II+III)
Romb.
belajar

Jml
siswa

Jml
Romb.
belajar

Jml
siswa

Jml
Romb.
belajar

45

2 Rbl

68

2 Rbl

6 Rbl

2 Rbl

6 Rbl

2 Rbl

6 Rbl

2012/2013
Org
2013/2014

60 Orang

60 Org

2 Rbl

55

Org
2 Rbl

Org
60 Orang

62 Org

2 Rbl

58

45
Org

2 Rbl

57

2014/2015
Org

Org
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Sumber: Data Sekolah SMA Negeri 1 Wakate 2015
Selain mengenai kondisi siswa, perlu juga dijabarkan mengenai Guru
yang berada di SMA tersebut. Guru merupakan salah satu jembatan dalam
membangun komunikasi dengan peserta didik dalam lingkungan pendidikan
formal dalam hal sekolah. Keberadaan seorang guru selaku pengajar dan pendidik
patuh diperhitungkan dan diaperesiasi dengan baik oleh setiap komponen bangsa
dan negara ini. Sebab mereka adalah manusia yang diserahi tanggung jawab yang
sangat besar dalam membentuk generasi bangsa. Baiknya suatu kualitas
manajemen pendidikan dalam pengajaran di sekolah sangat berpengaruh terhadap
kualitas dan keberadaan seorang guru dalam meralisasikan dan mengatulisasikan
ilmu pengetahuan dan pembinaan terhadap peserta didik.
Oleh karena itu, guru merupakan kompenen penting dalam lingkungan
pendidikan yang diharapkan dapat memiliki jiwa kesungguhan dalam menyiapkan
anak didik menjadi manusia yang cerdas, baik, berakhlak mulia dan beriman dan
bertakwa kepada Allah SWT. Dengan demikian dapat dirincinkan mengenai
keberadaan guru SMA Negeri 1 Wakate.
Tabel. 1.2 Data Guru
No

1
2
3

Nama/NIP

Pangkat
Terakhir
(Gol/Ru
ang

Guru
Bidang
Studi

Munif Kelbo, S.Pd
19740220 2005011 007
Lamunani,S.Pd
19680616 2005011 017
Azwar Anas,S.Pd
19860102 2010011 024

III/c

Bahasa
Indonesia
Penjaskes
PPKn
B, Inggris

III/b
III/b

Jabt.
Status
Fungsional PNS Non
/nama
PNS
Jabatan
Kepala
Sekolah
Kurikulum

V

Bendahara

V

-

V

Jmlh Jam
Mengaja
r

8
24

-

24
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4

III/a

Agama,
B,Arab

Wali Kelas
XII IPS

V

-

28

-

Biologi

-

V

16

Mohammad
Souwakil,STh,Pd
Anita Soamole

-

Geografi
Sejarah
Matek

Wali Kelas
XII IPA
Humas

V

32

V

24

Nirwana La
Bulawa,Sth,Pd
Samaun Elis
Sugianti Bubnina,Amd

-

V

16

V
V

12
16

11

Juwita
Siolembona,S.Pd

-

Wali Kelas
XII IPA
Pembina
Osis
Wali Kelas
XA
Wali Kelas
XB

V

16

12

Rahman Warat

-

-

V

-

13

Moh Mulham
Darlauw,S.sos
Sugianti Rumonin,SE

-

-

V

24

Wali Kelas
XI IPS

V

12

5
6
7
8
9
10

14

Endang
Kilwouw,S.Pd.I
19870817 2011011 020
Janti Elis,S.pd

-

-

-

Bhs
Indonesia
Pustakaan
Akutansi
P. Seni
muatan
local
TU
Sosiologi
Kimia
Ekonomi

Sumber: Data SMA Negeri 1 Wakate 2015.
Berdasarkan uraian tabel di atas bahwa keberadaan tenaga pengajar di
sekolah sangatlah penting dalam proses pembelajaran. Kehadiran guru merupakan
salah satu unsur atau komponen pendidikan yang memfungsi tugas dan tanggung
jawab bagimana mendidik, membina

serta mengarahkan peserta didik untuk

menjadi generasi yang cerdas/pintar dan baik dalam bingkai keimanan dan
ketakwaan kepada Allah SWT. Kondisi guru SMA Negeri 1 Wakate Mei 2015
terdapat beberapa tenaga pengajar yang telah diangkat sebagai pegawai Negeri
Sipil (PNS) sebanyak empat orang dengan dengan mata pelajaran yang berbedabeda sesuai spesifikasi keilmuan, sedangkan yang belum PNS sebanyak sepuluh
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orang dengan dengan pelajaran yang berbeda-beda. Hal yang demikian bisa di
lihat dalam tabel di atas.
Berdasarkan gambaran di atas, salah satu komponen penduduk dalam
proses pembalajaran yang menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam
melahirkan dampak pendidikan yang bermutu dan berkualitas adalah ketersediaan
ruang belajar yang memadai baik mengenai ruang kelas, laboraturium,
perpustakaan maupun perangkat pembelajaran yang lainnya, yang semuannya
merupakan saranan penunjang pembelajaran di sekolah. Oleh sebab itu, dapat
digambarkan mengenai kondisi ruang belajar SMA Negeri 1 Wakate berdasarkan
data yang dihimpun.
Tabel. 1.3 Data Ruang Kelas
Ruang kelas (asli) (a)

Jumlah Ruang
3**)
3

Ruang lainya yg digunakan untuk/sbg ruang kelad (b) yaitu
ruang : laboraturium IPA
7
Jml ruang kelas seluruhnya (a+b)
Sumber data: SMA Negeri 1 Wakate 2015
Beranjak dari uraian tabel diatas dapat dijelaskan bahwa keberadaan
ruang belajar merupakan komponen penduduk dalam menciptakan proses
pembelajaran yang berkualitas. Hal demikian menunjukan, ruang belajar yang
tersedia merupakan sarana yang tepat dalam menopang kemajuan pendidikan
yang baik.
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Tabel 1. 4. Data Kondisi Ruang
Jumlah

Jml ruang yg Jml

ruang

kondisinya

ruang

yg Katagori

kondisinya buruk

kerusakan

baik
Ruang Kelas

4

3

1

Rusak ringan

Perpustakaan

1

3

-

R. lab. IPA

1

3

1

Keterampilan

-

-

-

-

Lab. Bahasa

-

-

-

-

Rusak ringan

Sumber: Data SMA Negeri 1 Wakate 2015
Tabel yang diatas merupakan penjabaran dari tabel sebelumnya
mengenai kondisi ruang balejar. Keberadaan laboratorium pembelajaran yang
disediakan oleh sekolah atau pihak yang terkait sangat penting dalam rangka
menjawab proses pembelajaran yang paritsipatif, aktif, inovatif, kreatif, efektif
dan menyenankan (PAIKEM).
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BAB V
PEMBAHASAN
1. Peran Pendidikan Agama Islam Dalam pembentukan Akhlak Peserta
Didik
Berdasarkan data penelitian yang telah di jabarkan sebelumnya menunjukan
bahwa peran Pendidik Agama Islam dalam pembentukan akhlak peserta didik di
sekolah SMA 1 Negeri Wakate sangat berperan penting dalam membentuk insan
manusia yang memiliki integritas moral atau kepribadian yang mulia juga yang
ditompang dengan kegigihan sikap dalam mengamalkan setiap prinsip ajaran Agama
dalam kehidupan kesehariannya yang bertalian dengan pendekatan hablumminnallah
(pendekatan diri kepada Allah SWT). Pendekatan diri kepada Allah tergambarkan
melalui rutunitas pelaksanaan Ibadah Mahdah berupa shalat lima waktu.
Sesungguhnya Allah subhanahu wata’aala telah mensyariatkan kepada kita
untuk melaksanakan shalat lima waktu dalam sehari semalam, agar hal tersebut dapat
menjadi ibadah yang paling disayang dan disukai oleh orang yang beriman.
Begitupun Rasulullah shallahu alaihi wa sallam

telah mengajarkan kepada kita

bagaimana cara pelaksanaannya, sebagaimana diinginkan oleh Allah subhanahu
wata’aala dari kita.
Oleh sebab itu, maka Rasulunllah shallallahu alaihi wa sallam menjabarkan
secara terperinci dan detail kepada umatnya tentang bagaimana cara atau teknis
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pelaksanaannya, apa saja lafal-lafal yang harus dibaca di dalamnya, apa sajakah
syarat, rukun, kewajiban dan sunnahnya, serta apa sajakah hal-hal yang patut kita
tinggalkan, karena tidak ada yang akan mau dan menginginkan untuk melakukan hal
yang tidak dikehendaki Allah tersebut kecuali orang yang binasa dan merugi.
Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam beserta para sahabatnya
sangat menikmati ibada shalat ini, dan berusaha melakukanya dengan cara yang
paling benar, hingga salah seorang dari mereka berkata, “demi Allah, sesungguhnya
di dalam melaksanakan shalatku, aku merasa keluar dari masalah yang sedang aku
alami.” Kamipun membaca banyak sekali kisah-kisah dari mereka, di antara mereka
ada yang mengatakan bahwa rona wajah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam akan
berubah menjadi kekuningan jika ia berniat melaksanakannya.
Ada pula yang mengatakan bahwa beliau mempergunakan waktu shalatnya
sebagai sarana untuk menyembuhkan kakinya yang terkena penyakit. Ada juga
mereka yang berkata bahwa suatu hari dinding masjid roboh, lalu seluru manusia
berkumpul untuk melihatya, akan tetapi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak
merasakan hal tersebut, apalagi kalau bukan dirinya sedang melaksanakan shalat
dengan kekhusyukan dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta’alah pernah
pula Rasullullah shallallahu wa sallam dan para sahabat melakukan shalat dangan
cara bergeliran sambil memegang panah atau senjata.
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Pada saat itu shalat dilakukan pada malam hari bersama tentara kaum
muslimin, kemudian pada saat itu Rasullullah shallallahu alaihi wa sallam
melaksanakan shalat dengan cara seperti itu untuk menjaga-jaga karena takut jika
musuh akan menyerang kaum muslimin dari belakang, dan jika tidak karena hal
tersebut, maka Rasullullah shallallahu alaihi wa sallam beserta para sahabat tidak
akan melaksanakan shalat seperti demikian.1
Dengan demikian, pelaksanaan shalat yang merupakan kewajiban setiap
mukmin kepada Allah Swt menjadi hal yang paling urgensi/penting dalam setiap
kehidupan umat manusia. Sebab shalat yang dilakukan oleh seorang hamba sangat
berpengaruh terhadap sikap atau kepribadian seseorang dalam kehidupannya. Oleh
karena itu, urgensi mengenai konsep pendidikan agama Islam yang terkandug di
dalamnya memiliki pengaruh yang segnifikan dalam pembentukan jati diri seorang
siswa.
Manusia sebagai makhluk Allah diharapkan memberikan kontribusi yang
segnifikan dalam menjaga dan melestarikan eksistensi kehidupannya dengan cara
melakukan trobosan pembentukan dimensi nilai-nilai syariat ajaran Islam dengan pola
komunikasi religius. Artinya esensi nilai-nilai religius tersebut ditumbuhkembangkan
dengan bentuk peribadahan yang benar kepada Allah.

1

Muhammad Al- Utsaimin, Et. All. Hidup Sehat Dengan Shalat. Penerjemah Eneng
Himayati.. (Jakarta Timur. Penerbit Akbar Media , Cet, pertama, November 2011), hlm. 30-31.
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2. Penerapan Pendidikan Agama Islam di Keluarga dan sekolah Dalam
Pembentukan Akhlak Peserta didik
Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi eksistensi derajat manusia
sebagai makhluk Allah di muka bumi. Keberadaan manusia pada hakikatnya
didorong untuk melakukan kebaikan dalam bentuk amalan soleh dalam setiap
dimensi kehidupan. Hal itu dimaksudkan agar setiap manusia mengetahui posisi
hidupanya di dunia ini. Sehubungan dengan itu, internalisasi nilai-nilai ajaran agama
menjadi hal yang paling menarik untuk ditumbuhkembangkan dalam bentuk ketaaan
kepada Allah SWT.
Oleh karena itu, sekolah dan keluarga merupakan lembaga Informal dan
formal yang memiliki andil yang cukup besar dalam pembentukan akhlak anak didik
menjadi generasi yang soleh dan soleha. Guru sebagai kemponen pendidikan dalam
lingkup persekolahan memiliki porsi dan kedudukan yang amat mulia dalam
memanusiakan manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Pernyataan di atas menunjukan
bahwa guru bukan hanya sebagai fasilitator dalam mentarnsformasikan ilmu
pengetahuan dihadapan para siswa, akan tetapi guru dituntut untuk bagimana
membentuk akhlak siswa agar bisa mengetahui tanggung jawabnya kepada Allah
SWT yang berkaitan dengan pelaksanaan Ibadah seperti yang telah diuraikan
sebelumnya.
Terminologi pendidikan dewasa ini telah memberikan sebuah gambaran
mengenai proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan baik di sekolah
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maupun di Perguruan Tinggi untuk serius dalam pembentukan akhlak atau
keperibadian generasi bangsa dengan memuat konsep pembelajaran yang mengarah
pada tananan penguasaan ilmu pengetahuan yang memadai baik dari segi intelektual,
emosial dan seperitual/keagamaan. Tiga kompenen yang demikan menajadi satu
kesatuan yang saling terintegrasi dalam menopang jati diri menjadi insan mutaqin
(yang bertaqwa kepada Allah SWT).
Penjabaran-penjabaran tentang pembentukan akhlak peserta didik yang telah
dijelaskan, kiranya menjadi perhatian serius oleh Guru selaku penanggung jawab di
sekolah untuk sinergis dalam membangun komunikasi yang baik dengan siswa dalam
pengamalan nilai-nilai ajaran agama baik berkenaan dengan perintah Allah SWT
untuk di taati dan larangan untuk dijauhi. Konsep yang demikan sangat diharapkan
bagi keluarga dan sekolah untuk menyiapkan peserta didik dimaksud menjadi orang
yang memiliki karakter atau perangai yang baik.
Generasi-generasi saleh sejak para Nabi semuannya menyadari adanya
tanggung jawab ini dalam diri mereka. Mereka memelihara anak-anak mereka dengan
pemeliharaan seperti yang dikehendaki dan disayangi oleh Allah. Berkaitan dengan
hal itu, Allah mengisahkan kepada kita berbagai kisah para Nabi dan orang-orang
saleh lainnya di dalam kesempurnaan kitab-Nya yang mulia. Misalnya kisah tentang
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Yaqub A.S, ketika dengan lembutnya ia berkata kepada Yusuf, anaknya, seraya
merengkuhnya dengan penuh kasih sayang.2
Dengan demikian peran keluarga sebagai madrasah pertama hendakanya
menyadari sungguh arti penting pembentukan akhlak siswa atau seorang anak. Sebab
anak merupakan aset yang amat berharga untuk dijaga dan dirawat dengan sebaikbaiknya. Cerminan generasi bangsa menjadi baik jika anak-anak generasi saat ini
dibina dengan penahaman akhlak yang baik pula sehingga menghasilkan nilai
karakter atau budi pekerti yang mulia. Sehubungan dengan peryataan demikan perlu
dijabarkan nilai karakter yakni:
Tabel 3.1 Jangkauan Sikap Dan Perilaku Dan Butir-Butir Nilai Budi Pekerti
Jangkauan Sikap dan Perilaku

Butir-Butir Nilai Budi Pekerti

Sikap dan perilaku dalam hubungan Berdisiplin,
dengan Tuhan

beriman,

bertakwa,

berfikir jauh ke depan, bersyukur,
jujur, mawas diri, pemaaf, pemurah,
pengabdian.

Sikap dan perilaku dalam hubungan Bekerja keras, berani memikul resiko
dengan diri sendiri

(the risk taker), berdisiplin, berhati
lembut/berempati, berpikir matang,
berpikir

jauh

oriented,
bersemangat,

kedepan,

visioner),
bersikap

(future
bersahaja,

konstruktif,

bertanggung jawab, bijaksana, cerdik,

2

Aidh al- Qarni. Merawat Anak.. (Jakarta. Penerbit Al Qalam, 2005. Cet. 1), hlm 11
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cermat, dinamis, efesien, gigih, hemat,
jujur,

berkemauan

keras,

kreatif,

kukuh hati, lugas, mandiri, mawas diri,
menghargai

karya

menghargai

orang

kesehatan,

lain,

menghargai

waktu, pemaaf, pemurah, pengabdian,
pengendalian diri, produktif, rajin,
ramah tamah, rasa kasih sayang, rasa
percaya diri, rela berkorban, sabar,
setia, adil, hormat, tertib, sportif,
susila, tangguh, tegas, tekun, tepat
janji/amanah, terbuka, ulet.
Sikap dan perilaku dalam hubungan
dengan keluarga

Bekerja keras, berpikir jauh ke depan,
bijaksana,

cerdik,

cermat,

jujur,

berkemauan keras, lugas, menghargai
kesehatan, menghargai waktu, tertib
pemaaf, pemurah, pengabdian, ramah
tamah,

rasa

kasih

sayang,

rela

berkorban, sabar, setia, adil, hormat,
tertib, sportif, susila, tegas, tepat,
janji/amanah, terbuka.
Sikap dan perilaku dalam hubungan Bekerja keras, berpikir jauh ke depan,
dengan masyarakat dan bangsa

bertenggang rasa/toleran, bijaksana,
cerdik, cermat, jujur, berkemauan
keras, lugas, menghargai kesehatan,
menghargai waktu, tertib pemaaf,
pemurah, pengabdian, ramah tamah,
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rasa kasih sayang, rela berkorban, adil,
hormat, tertib, sportif, susila, tegas,
tepat, janji/amanah, terbuka.
Sikap dan perilaku dalam hubungan Bekerja keras, berpikir jauh ke depan,
dengan alam sekitar

menghargai kesehatan, pengabdian.

Sumber: Diadaptasi dan dikembangkan dari Sedyawati (Samani dan

Hariyanto,

2012:47 dalam Harmin Samiun.3
Berdasarkan dari uraian diatas kiranya menjadi perhatian serius oleh seluruh
komponen pendidikan baik di lingkungan sekolah maupun keluarga yang memegang
peranan penting dalam mengintegrasikan konsep yang demikian dalam bingkai
akhlak yang mulia.

3

Ibid hlm 19-21.

BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya tentang
peran Pendidik Agama Islam dalam pembentukan akhlak peserta didik pada SMA
Negeri 1 Wakate dipandang perlu untuk merumuskan beberapa pokok pikiran
dalam bentuk kesimpulan secara spesifik sebagai bagian dalam memperkuat
pemahaman dan pandangan dimaksud diantaranya sebagai berikut:
1. Peran pendidikan Agama Islam dalam pembentukan akhlak siswa dalam
keluarga memegang peran penting yang cukup dominan. Sebab
berdasarkan uraian yang telah dijabarkan menunjukan bahwa siswa
sebagai peserta didik dituntut untuk memahami, menghayati dan
mengamalkan setiap ajaran Agama Islam dengan baik, walaupun disisi
lain peserta didik kadang-kadang malas dalam melaksanakan ajaran
tersebut berupa pelaksanaan shalat.
2. Keluarga sebagai pendidikan informal atau madrasah pertama memainkan
peran penting dalam pembentukan keperibadian atau akhlak peserta didik
menjadi generasi yang bermoral dan beradab, mengetahui eksistensi jati
dirinya sebagai hamba Allah SWT untuk melakukan pendekatan spritual
keagamaan sebagai bagian untuk melakukan ketaatan yang sesungguhnya.
Orang tua selaku penanggung jawab penuh terhadap keberadaan anak
selaku siswa untuk tetap mengarahkan anak tersebut kejalan yang benar yang
sesuai dengan prinsip ajaran Agama Islam. Konsep yang demikian memberikan
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gambaran bahwa keluarga merupakan tolak ukur yang amat penting dalam
menyiapkan peserta didiki menjadi menusia yang memiliki perangai atau tabiat
yang baik dalam setiap dimensi kehidupannya. Sebab cerminan kehidupan sorang
anak menjadi baik dalam setiap lingkungannya sangat berdampak terhadap hasil
didikan keluarga atau orang tuannya di rumah.
Konsep pendidikan agama Islam bukan hanya sebatas ditransformasikan
di lingkungan keluarga tetapi sekolah sebagai pendidikan formal turut andil dalam
memberikan kontribusi yang segnifikan dalam pembentukan akhlak peserta didik
menjadi generasi yang mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.
B. Saran
Berdasarkan dari pandangan di atas kiranya sebagi bahan pertimbangan
atau masukan bagi pihak terkait bahwa peran pendidikan Agama Islam di
lingkungan keluarga dalam pembentukan akhlak peserta didik diharapkan untuk
senantiasa memperhatikan pendidikan dalam bentuk pembinaan, bimbingan, dan
pengawasan terhadap anak dengan cara:
1.

Keluarga sebagai sarana pendidikan yang pertama diharapkan
memperkenalkan anak dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yang baik
dan benar sesuai dengan prinsip ajaran Agama yang di yakininya dalam
bentuk pelaksanaan Ibadah kepada Allah SWT sebagai amalan rutunitas
yang harus dikerjakan.

2.

Sekolah selaku penyelenggara pendidikan formal diharuskan untuk
mendukung pencapaian pembelajaran pendidikan Agama Islam dalam

pembentukan akhlak peserta didik melalui proses keteladanan yang
baik dengan menampilkan perilaku, karakter atau Akhlak yang mulia.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Utsaimin, Muhammad Et. All. Hidup Sehat Dengan Shalat. Penerjemah
Eneng Himayati. )Penerbit Akbar Media. Jakarta Timur(. Nopember
2011.
Al-Jauhari Mahmud, M. Muhammad & A.Hakim K. Membangun Keluarga
Qur’ani (Panduan Untuk Wanita Muslimah. Jakarta: PT Sinar Grafika
Offset. 2014.
Arifin, M. Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama Di Lingkungan Sekolah
Dan Keluarga. Jakarta: Bulan Bintang. 1978.
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Yayasan
Penyelenggara Penerjemah. 2006.
Dadang, H. Khamad. Metodologi Penelitian Agama Perspektif Ilmu Pebandingan
Agama. (Bandung: Pustaka Setia). 2000.
Daradjat, Zakiah. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2011.
Daradjat, Zakiah. Pendidikan Islam dalam Keluargadan Sekolah. Bandung: CV
Ruhama. 1995.
Mudyahardjo Redja. Filsafat Ilmu Pendidikan Suatu Pengantar. Jakarta: Remaja
Rosda karya. 2002.
M. Muhaimin, A, dkk. Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan
Pendidikan Agama Islam. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2004.
Qarni, al- Aidh . Merawat Anak. Penerbit Al Qalam. Jakarta. 2005.
Rahman A. Ritonga. Akidah (Merakit Hubungan Manusia dengan Khaliknya
melalui Pendidikan Akidah Anak Usia Dini). Surbaya: Penerbit Amalia
Suabaya. 2005.

Roqib, M. Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di
Sekolah, Keluarga dan Masyarakat. Jakarta: LKIS Printing Cemerlang.
2009.

Sevilla Consuelo G. Dkk. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta:
Penerbit Universitas Indonesia. 1993.
Tafsir Ahmad. Metodelogi Pengajaran Agama Islam. )Bandung: PT. Remaja
Rosda karya Offset). 2011.
Sugiharti, Sri.“Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter dan Tumbuh
Kembangkan Anak,”
Tersediahttp:// mardiya. wordpress. com/
2009/10/25/peranan-orang-tua-dalam-pembentukan-karakter-dantumbuh-kembang-anak/.artikel diakses pada tanggal 1 Maret 2013.
Samiun Harmin. Pembentukan Karakter Siswa Melalui Model Pembelajaran PKn
Berbasis Portofolio Penelitian Tindakan Kelas Pada Kelas VIII 1 SMP
AL-Wathan Ambon (Tesis S2 Pendidikan Kewarganegaraan SPS UPI
Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. 2014.
Samiun Harmin. Transformasi dan Inovasi Pendidikan Di Indonesia Abad 21.
Editor Ali Shodikin dalam Tim Penuls, Menuju Generasi Emas
Pendidikan Indonesia/ Tulisan dan Gagasan Inspiratif Mahasiswa
Pacasarjana Forum Komunikasi Mahasiswa Universitas Pendidikan
Indonesia. Bandung: Alfabeta, 2014.

