
1 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Pendidikan bagi kehidupan manusia memiliki arti penting dari dulu hingga sekarang, keberadaannya telah mempengaruhi perkembangan, kelangsungan hidup manusia, sebab pendidikan merupakan proses sikap tata laku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan.1 Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang bertaqwa  kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbadan sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.2 Rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut menunjukkan bahwa  jelas sekali pendidikan guru merupakan bagian pendidikan yang amat penting menjadi perhatian yaitu tercapainya manusia Indonesia yang seutuhnya  yakni manusia yang beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi  luhur, maka pembelajaran  pendidikan agama dituntut pelaksanaannya secara efektif. Dalam konteks ini, peran pendidikan guru menjadi strategi dalam konteks pencapaian tujuan pendidikan nasional yang dicita- citakan  melalui pendidikan yang dilaksanakan disekolah.                                                                1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 232. 
     2Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20  Tahun 2003  Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Yogyakarta: Pustaka Belajar,  20070, h. 8. 



2  Pembinaan akhlak untuk memperbaiki dan memelihara akhlak atau budi pekerti manusia  agar memiliki akhlak yang baik dan budi pekerti yang secara keseluruhan diwarnai dengan solidaritas sosial yang berkesadaran . upaya untuk mencapai hal tersebut  adalah dengan menjadikan setiap individu. Setiap rumah tangga dari masyarakat itu hendaknya beretika dan berakhlak mulia dan menginsafi dirinya sebagai makhluk yang bertanggung jawab kepada Allah SWT, yakni QS.  Al- Ahzab (33); 21’  ۡ��َ��  ِل
ِ َ�َن �َُ�ۡ� ِ� رَُ� َ أُۡ�َ
ةٌ َ"َ!َ �ٞ �َِّ�� َ�َن �َ�ُۡ�
اْ  ٱ�� َ َوَذَ+َ�  ٱ*ِ(�َ  ٱۡ)َۡ
مَ وَ  ٱ��  Terjemahnya : “Sungguh, telah ada suri teladan yang baik pada (diri)  1َ+0ِٗ/-  ٱ��
Rasulullah bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 
dan (kedatangan) Hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah3 (QS.  
Al- Ahzab (33); 21’).”  Uraian diatas menunjukkan Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT yang representatif sebagai panutan dalam pembinaan akhlak siswa yang pada umumnya tidak baik dari berbagai berita yang ditayangkan baik melalui media elektronik, maupun majalah/ koran harian, seperti perkelahian antar siswa, mencuri dan penyalahgunaan handphone atau jejaring sosial,  tayangan /tontonan televisi yang banyak tidak memberikan gambaran nilai-nilai pendidikan yang positif.4 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan melalui guru dan siswa yaitu Pertama berdasarkan hasil wawancara dengan guru, beliau mengatakan bahwa’’                                                              3Kementerian Agama  RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit j- ART, 2005), h. 421. 4Isma,   Bangkit  Pendidikan  Indonesia, Diakses dari  https://repository. Usu. Ac belajar- siswa. Pada hari Rabu tanggal 06 April, Id/bitstream/123456789/25905/4chapter/201, pdf, peran guru dalam meningkatkan kedisiplinan 2016 pukul 09.20 WITA. 



3  Di SMP ini akhlak siswa memang kurang bagus bahkan ada anak yang sangat jauh dari akhlak yang baik, seperti anak yang ribut pada saat melaksanakan shalat berjamaah di masjid, mengganggu teman-teman sebayanya, temannya yang lebih tua maupun yang lebih mudah darinya. Namun hal tersebut tidak bisa disalahkan semuanya pada siswa karena siswa juga membutuhkan nasehat, teguran, dan ajaran dari  guru maupun orang tuanya.5 Realitas tersebut, perlu diperhatikan pembinaan akhlak dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana telah disebutkan diatas tentang guru pendidikan dalam mendidik siswa.  Perbaikan akhlak merupakan misi utama yang harus dilakukan oleh guru kepada siswa, strategi merupakan komponen yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan ,terlebih terkait erat dengan proses pembinaan akhlak siswa. Strategi  guru  dalam pembinaan akhlak siswa pada dasarnya nantinya juga sagat mempengaruhi tingkat pemahaman dan pengamalan nila-nilai akhlak itu sendiri, terlebih apabila pengaruh terhadap tingkat kesadaran  siswa dalam mengamalkan nilai-nilai luhur, baik yang ada dalam lembaga atau di luar lembaga, baik yang bersifat formal atau non formal. Pada setiap lembaga pendidikan baik yang bersifat formal atau non formal, pastilah mempunyai cara yang kuat terhadap usaha untuk membina akhlak siswa, hal ini tidak bisa dipungkiri lagi karena pembinaan akhlak setiap lembaga pendidikan memiliki strategi atau cara tersendiri dalam proses pembinaannya. Hal ini disebabkan perbedaan karakter dari masing-masing sisa pada suatu lembaga pendidikan tertentu pula. Oleh sebab itu strategi guru  dalam proses pembinaan akhlak bertujuan untuk membimbing siswa kejalan yang baik serta dapat                                                            5Ali sebagai Guru SMP Negeri 1 Kolese, Wawancara pada tanggal 28  Januari 2018. 



4  membantu mereka berinteraksi sosial yang baik, mencintai kebaikan untuk orang lain, suka menolong, sayang kepada yang  lemah , dan  menghargai orang lain. Tugas seorang guru memang berat dan banyak, tetapi semua tugas guru tersebut dikatakan berhasil apabila terdapat perubahan tingkah laku dan pembuatan siswa kearah lebih yang lebih baik. Maka  tentunya hal yang paling mendasar ditanamkan adalah akhlak karena jika keberhasilan pendidikan akhlak tercapai maka berdampak pada kerendahan hati dan perilaku yang baik6.  Strategi merupakan komponen yang penting dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan membina akhlak karena dengan adanya strategi guru dalam membina akhlak siswa, strategi untuk memaksimalkan memudahkan proses pembinaan akhlak siswa yang bertujuan untuk meningkatkan mutu guru  khususnya peningkatan  dalam bidang cara mengajar, yang mana strategi tersebut merupakan jembatan penghubung dalam kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan observasi awal peneliti melihat bahwa strategi yang dilakukan oleh  guru  dalam pembinaan akhlak siswa, masih sangat kurang dimana guru hanya datang menjalankan tugasnya yakni mengajar tanpa memperhatiakan akhlak siswa-siswinya, kemudian guru juga kurang memberikan suri teladan yang baik seperti datang tepat waktu, pulang sebelum waktunya, ada juga sebagian gurunya jarang melaksanakan shalat berjamaah dimasjid sekolah, tidak membiasakan siswa-siswinya melakukan salam ketika bertemu disekolah ataupun diluar sekolah. Sehingga akhlak siswa yang ada di SMPN 1 Pasikolaga  masih                                                              6Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: PT Rineka Cipta,2005), h. 35.  



5  kurang disebabkan oleh beberapa faktor tadi, mulai dari lingkungan sekolah dimana guru masih kurang memberikan contoh yang baik, kemudian lingkungan masyarakat yang ada di  Pasikolaga masih kurang berperan juga karena masih ada sebagian masyarakatnya yang minum khamar, berjudi dan lain sebagainya. Kemudian ada sebagain siswa yang keluarga heterogen menyebabkan akhlak anak-anak masih kurang baik. Sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian yang berjudul” Strategi Guru dalam Pembinaan Akhlak Siswa di SMPN 1 Pasikolaga. Adapun alasan peneliti mengambil judul ini, peneliti ingin mengetahui lebih mendalam bagaimana strategi guru dalam pembinaan akhlak siswa di SMPN 1 Pasikolaga, kemudian belum ada yang meneliti sebelumnya tentang strategi guru dalam pembinaan akhlak siswa khusunya di SMPN 1 Pasikolaga.  
B. Fokus penelitian  Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus peneliti adalah: Strategi Guru dalam Pembinaan akhlak siswa di SMP Negeri 1 Pasikolaga Kecamatan Pasikolaga Kabupaten Muna. 
C. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah penelitian diuraikan sebagai berikut: 1. Bagaimana strategi guru dalam pembinaan akhlak siswa  di SMP Negeri  1 Pasikolaga? 2.  Apa hambatan guru dalam pembinaan akhlak siswa di SMP Negeri 1 Pasikolaga? 
D. Tujuan penelitian 



6  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan beberapa hal, yakni sebagai berikut: 1. Starategi guru dalam pembinaan akhlak siswa di SMP Negeri 1 Pasikolaga. 2. Hambatan  guru  dalam pembinaan akhlak siswa di SMP Negeri 1 Pasikolaga 
E. Manfaat penelitian Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca khususnya yang berhubungan dengan strategi guru dalam pembinaan  siswa . b. Dapat bermanfaat sebagai referensi keilmuan dan memperkaya khasanah kepustakaan di IAIN Kendari. 2. Manfaat praktis  a. Bagi mahasiswa IAIN Kendari pada khususnya dan mahasiswa secara umum akademisi dan para peneliti ini dan mengangkat judul dengan sejenis dengan penelitian ini, maka bisa dijadikan sebagai sumber informasi data pendukung dan bahan perbandingan serta sumber ilmu pengetahuan. b. Bagi pihak sekolah, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami masalah yang dihadapi siswa-siswi kemudian dicarikan 



7  solusinya atau pemecahannya khususnya terkait dengan strategi guru agama dalam membina akhlak. c. Bagi Siswa SMP 1 Pasikolaga diharapkan dapat memahami materi pelajaran Pendidikan Agama Islam khususnya pelajaran aqidah akhlak. Selain itu, agar siswa dapat menghormati guru-gurunya, dan saling menghargai satu sama lain. d. Bagi peneliti dapat mengetahui strategi yang tepat dalam pembinan akhlak yang baik kepada siswa serta memperkaya Khasanah pemikiran dan memperluas wawasan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam Strategi Pembinaan Akhlak siswa. e. Bagi penelitian lain Sebagai bahan informasi kepada masyarakat, orang tua anak, siswa/siswa, ustadz/ustazdah dan para guru pengajar untuk lebih mengetahui bagaimana strategi guru dalam pembinaan akhlak siswa dan meningkatkan pengetahuan anak tentang pendidikan agama Islam dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta dapat digunakan sebagai pijakan untuk pembinaan keagamaan bagi keluarga muslim, sehingga anak akan menjadi panutan dan mendorong terjadinya inovasi dalam masyarakat. 
F. Definisi Operasional  Untuk memperjelas pembahasan pembaca sekaligus menghindari kesalah pahaman terhadap penulisan karya tulis ilmia dalam bentuk skripsi ini maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut: 



8  1. Strategi guru adalah rangkaian perilaku pendidik yang disusun sesuai rencana dan sistematis untuk menginformasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam kepada siswa agar dapat membentuk kepribadian secara utuh dan menjadi muslim yang sejati 2. Pembinaan akhlak yakni merubah tabiat atau sistem perilaku yang akan dibuat yang sifatnya masih terpendam dalam jiwa seseorang yang akan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Siswa merupakan pelajar yang sementara menempuh pendidikan baik sekolah dasar (SD), menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Siswa-siswa tersebut belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan untuk mencapai pemahaman ilmu yang telah di dapat dunia pendidikan.   
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