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ABSTRAK 

SUKRIATI (12010101080) "Strategi Guru Pendidikan Agama Islam 
Dalam Pembinaan Akhlak Siswa di SMA Negeri 2 Kendari” (dibimbing oleh La 
Hadisi, M.Pd.I)". Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. 

 Latar belakang penelitian ini adalah bahwa kehidupan para remaja identik 
dengan kegonjangan, pemberontakkan dan penuh gejolak sehingga masalah 
akhlak, moral dan kasus kriminal di kalangan remaja cenderung meningkat. Oleh 
karena itu, diadakan strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam rangka 
pembinaan akhlak siswa di SMA Negeri 2 Kendari. Permasalahan penelitian ini 
adalah bagaimana strategi guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak 
siswa dan bagaimana implementasinya di SMA Negeri 2 Kendari. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Strategi guru Pendidikan Agama Islam 
dalam pembinaan akhlak siswa di SMA Negeri 2 Kendari, (2) Implementasi 
strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan akhlak siswa di SMA 
Negeri 2 Kendari. 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan mengambil latar di 
SMA Negeri 2 Kendari. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan 
observasi, interview/wawancara dan dokumentasi. Analisis yang yang dilakukan 
dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. 
Pengecekkan keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, 
meningkatkan ketekunan, triangulasi dan member check. 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) Strategi guru 
pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak siswa di SMA Negeri 2 
Kendari dilakukan dengan cara melalui pembiasaan, keteladanan, pemberian 
motivasi, anjuran atau nasehat, larangan, pengawasan dan hukuman. (2) Bentuk-
bentuk kegiatan lainnya yang dilakukan di SMA Negeri 2 Kendari adalah yasinan 
dan ceramah setiap hari jum'at, shalat dzuhur berjamaah, Mempringati hari-hari 
besar Agama Islam, Adanya tata tertib sekolah dan rohani Islam (Rohis).  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berpegang pada moralitas tidak 

bisa terlepas dari pendidikan, khususnya pendidikan agama. Sebab, moralitas 

yang mempunyai daya ikat masyarakat bersumber dari agama, nilai-nilai dan 

norma-norma agama. Agama yang berdimensi pada kehidupan manusia 

membentuk daya tahan untuk menghadapi berbagai godaan, ancaman, 

penderitaan, dan keluar membentuk tingkah laku yang sesuai dengan ucapan 

batinnya. 

Pendidikan agama Islam menekankan pada ajaran moral, moralitas dalam 

pergaulan hidup menjadi sumber solidaritas. Dengan berpegang kepada moralitas 

orang menyadari perlunya menjaga perasaan dan memperhatikan kepentingan 

orang lain.1Kebutuhan akan pendidikan merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri, 

bahwa semua itu  merupakan hak semua warga negara, berkenaan dengan ini, 

disebutkan secara tegas bahwa: 

Tujuan pendidikan nasional dinyatakan dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 
Pasal 3 bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 
demokratis serta bertanggung jawab.2 

                                                 
1 Soeroyo, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Fak. Ty. Sunan Kalijaga, 1991), 

h. 5 
2 Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2005). h.5 



Tujuan pendidikan nasional ini selaras dengan tujuan pendidikan agama 

Islam  yaitu  Menurut   Abdul  Aziz  dalam  bukunya “Kurikulum  Pedoman PAI 

di  

Sekolah Umum”bahwa: 

Tujuan pendidikan agama Islam ialah meningkatkan keimanan, pemahaman, 
penghayatan dan pengamalan siswa terhadap ajaran islam sehingga menjadi 
manusia muslim yang bertaqwa kepada Allah swt. Serta berakhlak mulia 
dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.3 

 
Dari tuntutan tujuan pendidikan tentu saja tidak seratus persen tanggung 

jawab guru saja, namun perlu adanya kerja sama dengan komponen lain seperti 

pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Dalam perkembangan istilah pendidikan 

berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan secara sengaja terhadap anak 

didik oleh orang dewasa agar anak didik menjadi dewasa. 

Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang 

penting, sebagai individu, masyarakat dan bangsa, sebab jatuh bangunnya suatu 

masyarakat tergantung bagaimana akhlak. Apabila akhlaknya baik, maka 

sejahteralah lahir dan batinnya, apabila akhlaknya rusak, maka rusaklah lahir dan 

batinnya. Dan dalam sebuah hadis sudah jelas bahwa keutamaan akhlak adalah 

sebagai berikut : 

.أَْكَمُل اْلُمْؤِمنِْيَن اِْيَمانًا أَْحَسنُهُْم أَْخالَقًا  
“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik 
akhlaknya”. (HR. At Tirmidzi)3F

4 
 

                                                 
3Abdul Aziz, Kurikulum Pendoman PAI di Sekolah Umum, (Jakarta: Departemen Agama 

RI, 2004), h.4 
4Abu Bakar Jabir Al-jaza’iri, Minhajul Muslim:Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim, 

terj. Andi Subarkah,Wendy Febriangga Mutammah, dan Abu salama, (Solo: Insan Kamil, 2008), 
h. 255 



Dari penjelasan hadis di atas, bahwa orang yang memiliki akhlak sama 

dengan orang yang memiliki keimanan yang sempurna. Jadi seseorang yang 

seringkali melakukan akhlak yang baik dengan menggunakan hal-hal yang sesuai 

dengan syari’at Islam maka orang itu termasuk orang yang beriman kepada Allah. 

Memahami akhlak adalah masalah fundamental dalam Islam. Namun 

tegaknya aktifitas keislaman dalam hidup dan kehidupan seseorang itulah yang 

menerangkan bahwa orang itu memiliki akhlak. Jika tidak ada peran keluarga 

keberdaan  lembaga sekolah yang saling bekerja sama dalam membina akhlak 

maka pembinaan akhlak tidak akan berjalan dengan baik.  

Keberadaan sekolah sebagai organisasi bersifat unik, dalam arti memiliki 

budaya-budaya yang  berbeda dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi 

adalah kerangka kerja yang  menjadi  pedoman tingkah laku sehari-hari  dalam 

membuat keputusan bagi sebuah instansi atau lembaga serta  mengarahkan 

tindakan para subjeknya untuk menacapai tujuan organisasi tersebut. 

Budaya organisasi yang ada pada lembaga Sekolah Menengah Atas (SMA) 

berpengaruh dalam pembinaan akhlak masing-masing peserta didik. Budaya 

organisasi yang sangat melekat dalam suatu lembaga sekolah, seperti pembiasaan 

datang sekolah dan menyetor tugas tepat waktu, tidak menyontek pekerjaan teman 

misalnya dalam tugas-tugas yang diberikan guru. Beberapa hal tersebut 

merupakan bagian dari budaya yang berkembang serta menjadi teladan terhadap 

pembinaan akhlak siswa dalam proses pendidikan baik secara formal maupun non 

formal. 



Para siswa itu memiliki kecerdasan yang luar biasa yang dapat  

dikembangkan  tetapi  karena pengaruh lingkungan yang kurang mendukung 

untuk melakukan hal-hal yang baik, maka kecerdasan itu mereka tuangkan pada 

hal-hal  yang tidak bermanfaat sehingga dapat merusak akhlak mereka. Semua 

perilaku itu dapat terjadi karena melihat usia remaja ini merupakan masa yang 

masih rawan, emosi mereka masih labil serta belum mempunyai pegangan agama 

yang cukup kuat sehingga mudah mengalami kegoncangan jiwa yang 

menyebabkan mereka kebingungan untuk memilih mana yang baik dan mana 

yang buruk bagi mereka.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa proses bimbingan dan 

pembinaan akhlak  bagi siswa  merupakan suatu momentum untuk mengatasi 

segala macam tindakan siswa yang menjurus kepada kejahatan, sehingga 

bimbingan dan penyuluhan  memberikan jalan pemecahan dan alternatif dari 

segala macam problem yang dihadapi anak-anak. 

Gambaran sementara berdasarkan hasil wawancara awal peneliti di SMA 

Negeri 2 Kendari bersama seorang guru Pendidikan Agama Islam bernama Drs. 

La Udhe, M. Pd dan dua orang siswa pada tanggal 22 Maret 2016. Dengan 

wawancara tersebut peneliti dapat memberikan gambaran tentang permasalahan 

akhlak yang terjadi di SMA Negeri 2 Kendari yaitu ada siswa yang datang 

terlambat meloncat pagar, siswa yang berkelahi, siswa yang kedapatan merokok, 

pernah terjadi siswa yang terlibat narkoba, dan berdasarkan observasi peneliti 

ada salah satu kelas yang semua siswanya berbohong demi tugas setelah diteliti 

lebih lanjut siswa-siswi tersebut harus dibimbing dengan tegas dan agak keras. 



Dari permasalahan di atas, kiranya dalam rangka pembinaan akhlak 

mereka, sosok guru Pendidikan Agama Islam perlu menggunakan strategi dan 

metode khusus sehingga diharapkan berdampak positif pada peningkatan 

keagamaan dan pembinaan akhlak mereka. Maka dari itu, penulis merasa tertarik 

untuk membahas lebih dalam dengan mengadakan penelitian dan mengkaji 

terhadap tema tersebut dengan pertimbangan bahwa di SMA Negeri 2 Kendari 

merupakan salah satu lembaga pendidikan umum yang memiliki tempat strategis 

yang dapat dijangkau dengan angkutan umum. Sekolah ini juga merupakan salah 

satu dari beberapa sekolah menengah atas yang berstatus negeri dan termasuk 

salah satu sekolah favorit yang unggul Pendidikan Agama Islam di Kota Kendari. 

Oleh karena itu, penelitian ini  dituangkan dalam proposal skripsi dengan judul : 

“Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak Siswa Di 

SMA Negeri 2 Kendari.” 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyebar luas maka peneliti membatasi 

penelitian ini pada Strategi guru pendidikan Agama Islam dalam pembinaan 

akhlak siswa di SMA Negeri 2 Kendari. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini 

dapat dirumuskan bahwa Bagaimana strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam 

pembinaan akhlak siswa di SMA Negeri 2 Kendari? 

D. Tujuan Penelitian 



Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi guru 

Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan akhlak siswa di SMA Negeri 2 

Kendari. 

 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

Diharapkan temuan dalam penilitian ini dapat bermanfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. 

1. Secara Teoritis 
 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khasanah penyempurnaan  teori- 

teori yang berkaitan dengan pengembangan budaya organisasi guna 

menemukan  pola-pola, strategi serta pendekatan yang tepat  dalam 

pembinaan akhlak siswa pada suatu lembaga pendidikan. 

b. Sebagai gagasan baru dalam rangka  mengembangkan budaya  organisasi 

yang memiliki hubungan erat dalam pembinaan akhlak siswa. 

c. Sebagai khasanah keilmuan sekaligus referensi bagi mahasiswa calon 

sarjana IAIN Kendari atau siapa saja yang berkepentingan. 

d. Untuk memperkaya wawasan bagi tenaga kependidikan dalam proses 

pembinaan akhlak peserta didik. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi  



untuk mengambil kebijakan dalam rangka membantu ketersediaan sarana 

dan prasarana yang berhubungan dengan pembinaan akhlak mulia. 

b. Bagi Kepala  Sekolah, hasil penelitian ini  dapat dijadikan sebagai dasar 

untuk merumuskan berbagai kebijakan yang berkenaan dengan pembinaan 

akhlak khususnya melalui budaya organisasi yang ada di sekolah. 

c. Bagi pendidik agama Islam di sekolah umum, penelitian ini dapat dijadikan 

referensi dan pedoman dalam meningkatkan proses pembinaan akhlak 

siswa di dalam maupun di luar proses pembelajaran. 

d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengadakan 

penelitian yang sejenis. 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap judul yang 

diangkat dalam proposal ini perlu diberikan batasan tentang penggunaan istilah 

yang terdapat dalam judul di atas. 

1. Strategi guru pendidikan agama Islam adalah suatu langkah-langkah 

terencana yang berisi tentang rangkaian kegiatan-kegiatan yang telah 

didesain sedemikian rupa oleh seorang guru Pendidikan Agama Islam secara 

cermat dalam rangka menanamkan  dan meningkatkan keimanan peserta 

didik kepada agama Islam supaya mereka menjadi penganut-penganut Islam 

yang taat dalam kehidupannya sehari-hari. 

2. Pembinaan akhlak siswa dalam penelitian ini adalah norma kebiasaan atau 

aturan-aturan yang hidup dalam suatu lembaga yang telah disepakati 

bersama oleh semua komponen yang terlibat didalamnya sehingga mampu 



melahirkan suatu upaya, usaha atau tindakan yang  dapat dilakukan baik 

secara formal maupun non formal dalam rangka mengarahkan, membimbing 

dan mengembangkan pengetahuan, sikap, perangai, etika, atau budi pekerti 

yang terdapat pada pribadi siswa, yang kesemuanya itu dapat dilihat  dari 

tingkah laku seseorang (peserta didik) ketika dia berada di lingkungan 

pergaulannya khususnya lingkungan sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Strategi Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Strategi GuruPendidikan Agama Islam 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia,“Strategi adalah rencana yang cermat 

mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus”.5Sedangkan menurut 

Abuddin Nata, “strategi pada intinya adalah langkah-langkah terencana yang 

bermakna luas dan mendalam yang dihasilkan dari sebuah proses pemikiran dan 

perenungan yang mendalam berdasarkan pada teori dan pengalaman”.6 Dalam 

dunia pendidikan “strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan”.7 Dalam 

bidang pendidikan istilah strategi disebut juga teknik atau cara yang sering dipakai 

secara bergantian dan kedua-duanya bersinonim. Untuk memahami makna 

strategia atau teknik, maka penjelasannya biasanya dikaitkan dengan istilah 

pendekatan atau metode.8 

Dari beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan strategi 

adalah suatu cara atau metode dengan langkah-langkah terencana yang berisi 

tentang rangkaian kegiatan-kegiatan yang telah didesain sedemikian rupa oleh 

seseorang secara cermat yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. 

 

                                                 
5 Tim redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakaerta: Balai Pustaka, 2005), h. 1092 
6 Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 

2009), h. 206 
7Hamruri, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Insan Madani, 2012), hal 2 
8Tarigan Henry Guntur, Strategi Pengajaran dan Pembelajaran, (Bandung: Angkasa, 

1993), h.2 



Menurut Syaiful Bahri, yang dimaksud guru di sini adalah:  

Figure  seseorang memimpin atau sosok artitektur yang membentuk jiwa 
dan watak anak didik yang bertujuan untuk membangun kepribadian anak 
didik menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Jadi guru 
di sini mempunyai tanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku, dan 
perbuatan dalam rangka membina jiwa dan watak anak didik.9 

 
Guru adalah pendidik formal. Guru adalah pelaksana kegiatan dalam 

menanamkan nilai dan norma pendidikan. Guru yang baik bukan hanya ahli dalam 

ilmu yang diajarkannya, karena tugas guru tidak terbatas pada mengajarkan mata 

pelajaran saja, tetapi meliputi tugas mendidik kepribadian siswa.10 

Setelah memahami tentang arti strategi dan guru, maka akan dibahas lebih  

lanjut  tentang  pendidikan Agama Islam. Anggapan sementara yang masih 

dijumpai dewasa ini antara Pendidikan Islam dan Pendidikan Agama Islam masih 

rancu. Agar lebih jelas dalam memahami pendidikan Islam dan Pendidikan 

Agama Islam maka secara berurutan akan dikemukakan tentang pengertian 

pendidikan Islam baru kemudian mengarah pada pengertian  pendidikan agama 

Islam. 

Menurut Ahmad D. Marimba dalam bukunya  Pengantar Filsafat 

Pendidikan Islam disebutkan bahwa “pendidikan Islam adalah: bimbingan  

jasmani-rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran- ukuran Islam”.11
 

                                                 
9 Syaiful Bahri Djamanah, Guru dan Anak Ddidik dalam Interasi Educatif, (Jakarta: PT 

Rikena Cipta,2010), h. 36 
10Muwardi Sutedjo, dkk, Kapta Selekta Pendidikan Agama Islam, Jakarta, Dirjen 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka, 1998, h. 118 
11Ahmad Marimba D.,  Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al-Ma’arif, 

1974), h. 23 



Menurut Ahmad Tafsir dalam bukunya Ilmu Pendidikan dalam Perspektif  

Islam disebutkan bahwa pendidikan Islam adalah: “bimbingan yang diberikan  

oleh  seseorang  kepada seseorang  agar  ia berkembang  secara maksimal  sesuai 

dengan ajaran Islam”.12 

Dari pendapat-pendapat tersebut, maka pengertian pendidikan Islam, 

yaitu usaha yang sadar untuk menumbuhkan anak atau individu baik jasmani atau 

rohani (fitrah) secara terus-menerus sehingga membentuk kepribadian yang 

utama menurut ukuran-ukuran Islam. 

Selain itu pendidikan Islam tidak saja menyampaikan “science” tentang 

Islam kepada anak didik akan tetapi yang lebih penting ialah menyampaikan  

aspek pendidikannya, yakni menanamkan dan meningkatkan keimanan peserta 

didik kepada agama Islam supaya mereka menjadi penganut-penganut Islam yang 

taat dalam kehidupannya sehari-hari.13 

Selanjutnya Pendidikan Agama Islam adalah lebih mengarahkan hal yang 

kongkrit dan operasional, yaitu “usaha yang lebih khusus ditekankan untuk 

mengembangkan fitrah keberagamaan subjek didik agar lebih mampu 

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran- ajaran Islam”.14 

Selain itu menurut Zuhairini, dkk dalam bukunya Metode Khusus 

Pendidikan Agama,  “pendidikan agama Islam adalah: Usaha-usaha secara 

                                                 
12AhmadTafsir. Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung:  PT Remaja Rosda 

karya, 1994), h.32 
13Mahfudz Shalahuddin, dkk. Metodologi  Pendidikan Agama, (Surabaya: PT Bina 

Ilmu,1987), h. 10 
14Achmadi, Islam Sebagai Pradigma Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), 

h.20 



sistematis dan pragmatis dalam membantu peserta didik agar supaya mereka 

hidup sesuai dengan ajaran Islam”.15 

Dengan begitu pengertian guru Agama Islam adalah seseorang pendidik 

yang mengajarkan ajaran Islam dan membimbing anak didiknya ke arah 

pencapaian kedewasaan serta membentuk kepribadian muslim yang berakhalak, 

sehingga  terjadi keseimbangan kebahagiaan di dunia akhirat. Dengan kata lain 

seorang guru Agama Islam adalah merupakan figur  seorang  pemimpin  yang  

mana  disetiap  perkataan  dan perbuatannya akan menjadi panutan bagi anak 

didik, maka disamping sebagai profesi seorang guru Agama hendaklah menjaga 

kewibawaanya agar jangan sampai seorang guru agama melakukan hal-hal yang 

bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan yang telah diberikan masyarakat. 

Dengan demikian, strategi guru pendidikan agama Islam adalah suatu cara 

atau metode dengan langkah-langkah terencana yang berisi tentang rangkaian 

kegiatan-kegiatan yang telah didesain sedemikian rupa oleh seorang guru 

Pendidikan Agama Islam secara cermat yang disesuaikan dengan tujuan yang 

hendak dicapai yakni menanamkan  dan meningkatkan keimanan peserta didik 

kepada agama Islam supaya mereka menjadi penganut-penganut Islam yang taat 

dalam kehidupannya sehari-hari. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Guru Pendidikan Agama 
Islam 

 
Membina dan mendidik akhlak terhadap siswa di sekolah tidak 

selamanya berjalan mulus tanpa halangan dan rintangan bahkan sering tejadi 

                                                 
15Zuhairini, et al., eds., Metode Khusus Pendidikan Agama, (Surabaya: Biro Ilmiah 

Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang, 1981), h. 27 



berbagai masalah dan yang mempengaruhi proses pembinaan akhlak siswa di 

sekolah. Dalam pembinaan akhlak siswa ada faktor pendukung dan penghambat 

yang sangat berpengaruh dalam pembinaan akhlak siswa. Untuk lebih jelasnya  

faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut16 : 

a. Faktor Pendukung Strategi Guru Pendidikan Agama Islam 

1) Faktor Lingkungan Keluarga 

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam 

kehidupan manusia. Anggota-anggota terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Bagi 

anak-anak keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenalnya. 

Dengan demikian kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi awal bagi 

pembentukan akhlak bagi anak. Pengaruh kedua orang tua terhadap 

perkembangan anak dalam pembinaan akhlak sudah lama disadari. Oleh kerena 

itu sebagai intervensi terhadap perkembangan akhlak tersebut, kedua orang tua 

diberi beban tanggung jawab. 

2) Lingkungan Institusional (sekolah) 

Sekolah sebagai institusi pendidikan formal ikut memberi pengaruh dalam 

membantu perkembangan kepribadian anak. Hurlock sebagaimana dikutip oleh 

Syamsu Yusuf LN, mengemukakan bahwa:  

Sekolah merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak 
(siswa) baik dalam cara berpikir, bersikap,  maupun cara berperilaku.  
Sekolah berperan sebagai substitusi keluarga dan guru sebagai substitusi 
orang tua”.17 
 

3) Lingkungan Masyarakat (Pergaulan) 

                                                 
16Efendi Pakpahan, “Kumpulan Karya Tulis Ilmiah” blog Efendi Pakpahan  

http://tugasakhiramik.blogspot.co.id/2013/03/pembinaan-akhlak-siswa.html diakses (13/01/2016) 
 17Syamsu Yusuf. L. N, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: 
Rosdakarya,2002),h. 55. 

http://tugasakhiramik.blogspot.co.id/2013/03/pembinaan-akhlak-siswa.html


Lingkungan masyarakat merupakan unsur pengaruh belaka, tapi norma 

dan tata nilai yang ada terkadang lebih mengikat sifatnya. Bahkan terkadang 

pengaruhnya  lebih  besar  dan perkembangan jiwa keagamaan baik dalam bentuk 

positif maupun negatif. 

Dari penjelasan diatas, maka lingkungan merupakan suatu hal yang sangat 

berpengaruh sekali terhadap proses pendidikan akhlak yang selama ini diterima 

siswa, dalam arti apabila lingkungan baik maka baik pula kepribadian anak, yang 

mana hal tersebut merupakan alat penunjang dalam pembinaan akhlak siswa. 

Begitu juga sebaliknya ketika lingkungan buruk, maka buruk pula kepribadian 

anak dan hal tersebut merupakan penghambat dalam pembinaan akhlak. 

b. Faktor Penghambat Strategi Guru Pendidikan Agama Islam 

1) Terbatasnya pengawasan pihak sekolah 

Pihak sekolah khususnya guru tidak bisa selalu memantau atau mengawasi 

perilaku siswa diluar sekolah. Selain itu guru diluar tidak mengetahui baik buruk 

lingkungan tempat tinggal siswa terutama sekali orang tua atau keluarga yang 

sangat memegang peranan penting dalam pembinaan akhlak siswa. 

2) Kurangnya kesadaran para siswa 

Siswa kurang sadar akan pentingnya kegiatan keagamaan yang dilakukan 

oleh sekolah, apalagi kegiatan tersebut berkaitan sekali dengan pembinaan akhlak 

siswa. 

3) Kurangnya sarana dan prasarana 

Guna menunjang strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan  



Akhlak siswa maka juga harus ada kegiatan-kegiatan yang bisa mendukungnya. 

Kegiatan-kegiatan tersebut bisa berjalan lancar apabila sarana dan prasarananya 

dapat terpenuhi, namun apabila sarana dan prasarananya kurang maka hal tersebut 

menjadi kendala bagi pelaksanaan kegiatan. 

4) Pengaruh tayangan televisi 

Tayangan televisi yang kurang mendidik merupakan pengaruh yang tidak 

baik bagi anak, karena secara tidak langsung memberikan contoh yang kurang 

baik sehingga dikhawatirkan anak-anak meniru. 

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa faktor penghambat 

strategi guru pendidikan agama islam ada beberapa faktor. Beberapa faktor 

tersebut ialah sebagai berikut: 

1. Terbatasnya pengawasan pihak sekolah 

2. Kurangnya kesadaran para siswa 

3. Kurangnya sarana dan prasarana 

4. Pengaruh tayangan televisi 

B. Deskripsi Pembinaan Akhlak 

1. Pengertian Pembinaan Akhlak 

Pembinaan adalah bagian dari upaya memelihara, menumbuhkan, 

mengembangkan, menyempurnakan, atau membawa pada keadaan yang lebih 

baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pembinaan adalah perbaikan, atau 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna serta berhasil dalam 

memperoleh hasil yang lebih baik”.18 Dalam perkebangannya, pembinaan dapat 

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

Balai Pustaka,1988), h. 177. 



dipahami sebagai usaha dengan sengaja terhadap peserta didik oleh pendidik 

untuk mencapai tujuan tertentu dari pendidikan. Suparlan mengemukakan 

bahwa19 : 

Pembinaan diartikan sebagai suatu proses belajar dengan melepaskan hal-
hal yang sudah dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya 
untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru 
untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara efektif. 
 

Sedangkan “kata akhlak sering disamakan dengan istilah lain seperti 

perangai, sopan santun, etika dan moral”.20 Menurut bahasa,“akhlak berasal dari 

kata akhlaqun, bentuk jamak, sedangkan “bentuk tunggalnya adalah khuluq yang 

berarti perangai atau kelakuan,budi pekerti atau moral, dan kebiasaan atau 

 tabiat”.21 

Dalam Ensiklopedi Pendidikan dikatakan “akhlak adalah budi pekerti, 

watak, kesusilaan (kesadaran etika dan moral) yaitu kelakuan baik yang 

merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya dan terhadap 

sesama manusia”.22 Sedangkan menurut istilah definisi akhlak menurut para ahli 

adalah sebagai berikut : 

1. Menurut Ibrahim Anis dalam kitabnya Mu’jam Al Wasith mengartikan 
akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah 
macam-macam perbuatan, baik, buruk tanpa memembutuhkan pikiran dan 
pertimbangan.23 

2. Menurut Al Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai berikut : Al khuluq 
(jamaknya al-khlaq) ialah (sifat atau keadaan) dari perilaku yang konstan 

                                                 
19 Suparlan, Kamus Istilah Kesejahteraan Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pengarang, 2002), 

h.12 
20 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), h. 2 
21 Choiruddin Hadhiri, Akhlak dan Adab Islam, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2015), 

h. 14  
22 Asmaran, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1992), h. 2 
23Ibid.,  h. 4 



(tetap) dan meresap dalam jiwa, dari padanya tumbuh perbuatan-perbuatan 
dengan wajar dan mudah, tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan.24 

3. Ahmad Amin mendefinisikan akhlak adalah kebiasaan baik dan buruk. 
Contohnya apabila kebiasaan memberikan sesuatu yang baik maka disebut 
akhlak karimah, dan bila perbuatan itu tidak baik disebut akhlak 
madzmumah.25 
 
Dari definisi di atas, maka akhlak merupakan segala sifat, perilaku atau 

kebiasaan yang telah menetap dalam jiwa dan menjadi kepribadian dari diri 

individu sehingga timbullah berbagai macam baik ataupun buruk. Sedangkan 

pembinaan akhak disini adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang dalam 

melakukan hal yang baik sehingga dalam dirinya dapat terbentuk kepribadian 

yang mewarnai akhlak mulia. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akhlak 

Setiap perilaku manusia didasarkan atas kehendak. Apa yang dilakukan 

manusia timbul dari kejiwaan. Walaupun panca indera kesulitan melihat pada 

dasar kejiwaan namun dapat dilihat dari wujud kelakuan. Maka setiap kelakuan 

bersumber dari kejiwaan. 

Adapun faktor yang mempengaruhi akhlak secara khususnya dan 

pendidikan pada umumnya, ada tiga aliran yaitu26: 

1. Aliran Nativisme 

Menurut aliran ini faktor yang paling berpengaruh terhadap diri seseorang 

adalah faktor  bawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, 

bakat, dan akal. Jika seseorang telah memiliki bawaan kepada kepada yang baik. 

                                                 
24 Zainudin, dkk, Seluk Beluk Pendidikan dan Al Ghazali, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 

h. 102 
25 Yatimin Abdulali, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta: Amzah, 2007), 

h. 3 
26 Rahmat Jatnika, Sistem Etika,  (Semarang: Rasail Media Group, 2008), h. 11 



Aliran ini begitu yakin terhadap potensi batin dan tampak kurang menghargai 

pembinaan dan pendidikan. 

2. Aliran Empirisme 

Menurut aliran ini faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukkan 

diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial termasuk pembinaan 

dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan 

kepada anak itu baik, maka baiklah anak. Demikian jika sebaliknya. Aliran ini 

begitu percaya kepada peranan yang dilakukan oleh pendidikan dan penjajahan. 

3. Menurut Konvergensi 

Aliran ini, faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak yakni faktor 

internal (pembawaan) dan faktor eksternal (lingkungan sosial). Fitrah dan 

kecenderungan yang dibina secara intensif metode. Aliran ini sesuai dengan ajaran 

islam.  Hal ini dapat dipahami dari ayat dan hadis berikut: 

                      

              

Artinya:“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”.(An-Nahl:78) 

26F

27 
 

َسانِهِ  َرانِِهأَْويَُمجِّ َدانِِهَويُنَصِّ . َماِمْنَمْولُوٍدَعلَٮالِفْطَرِةفَأَبََواهُيُهَوِّ  

Artinya:“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan (membawa) fitrah (rasa 
ketuhanan dan kecenderungan kepada kebenaran). Maka kedua orang 
tuanyalah yang menjadikannya yahudi, nasrani dan majusi”.(HR. 
Bukhori) 27F

28 
                                                 
 27 Al-'Alim, Al-qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 
2011), h.276 

28 Imam AN-Nawawi, Terjemahan hadis Arbain An-Nawawiyah terj. Muhil Dhofir, 
(Jakarta: Al-I’tishom, 2001), h. 55 



Dari hadist dan ayat tersebut menujukkan dengan jelas bahwa pelaksana 

utama dalam pendidikan adalah kedua orang tua. 

Pada prinsipnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak 

ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. 

a. Faktor Internal 

Yaitu keadaaan peserta didik itu sendiri, yang meliputi latar belakang 

kognitif (pemahaman ajaran agama, kecerdasan), latar belakang afektif (motivasi, 

minat, sikap, bakat, konsep diri dan kemandirian). Pengetahuan agama seseorang 

akan mempengaruhi pembentukan akhlak, karena ia dalam pergaulan sehari-hari 

tidak dapat terlepas dari ajaran agama. Selain kecerdasan yang dimiliki, peserta 

didik juga harus mempunyai konsep diri yang matang.29 Konsep diri dapat 

diartikan gambaran mental seorang terhadap dirinya sendiri, pandangan terhadap 

diri, penilaian terhadap diri, serta usaha untuk menyempurnakan dan 

mempertahankan diri. 

Dengan adanya konsep diri yang baik, anak tidak akan mudah terpengaruh 

dengan pergaulan bebas, mampu membedakan antara yang baik dan buruk, benar 

dan salah.30 Selain konsep diri yang matang, faktor internal juga dipengaruhi oleh 

minat, motivasi dan kemandirian belajar. Minat adalah suatu harapan, dorongan 

untuk mencapai sesuatu atau membebaskan diri dari suatu perangsang yang tidak 

menyenangkan.31Sedangkan motivasi adalah menciptakan kondisi yang 

sedemikian rupa, sehingga anak mau melakukan apa yang dapat dilakukannya. 

                                                 
29Muntholi'ah, Konsep Diri Positif Penunjang Prestasi PAI, Cet.1,  (Semarang : 

Gunungjati, 2002), h. 8 
30Ibid., h. 27 
31Abdul Mujib, et.al., Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kencana, 2006), . 117 



Dalam pendidikan motivasi berfungsi sebagai pendorong kemampuan, usaha, 

keinginan, menentukan arah dan menyeleksi tingkah laku pendidikan. 

b. Faktor eksternal 

Yaitu yang berasal dari luar peserta didik, yang meliputi pendidikan 

keluarga, pendidikan sekolah dan pendidikan lingkungan masyarakat. Salah satu 

aspek  yang turut memberikan saham dalam terbentuknya corak sikap dan tingkah 

laku seseorang adalah faktor lingkungan. Selama ini dikenal adanya tiga 

lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.32 

Merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan perilaku atau akhlak 

siswa, dimana perkembangannya sangat dipengaruhi faktor lingkungan, di 

antaranya adalah: 

1) Lingkungan keluarga (orang tua) 

2) Lingkungan sekolah (pendidik) 

3) Lingkungan masyarakat (lingkungan sosial) 

Adapun faktor lain yang mempengaruhi akhlak dari seseorang adalah 

sebagai berikut:  

1. Insting (Naluri) 

Insting merupakan seperangkat tabiat yang dibawa manusia sejak lahir 

tanpa   dipelajari   terlebih   dahulu.   Para  psikolog  menjelaskan  insting  adalah  

berfungsi sebagai motivator penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku.33 

 

                                                 
32Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Cet.2, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta,2001), h. 21. 
33 Zalinudin dan Hasanuddin, Pengantar Studi Akhlak, (Yagyakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004), h.90 



2. Adat (Kebiasaan) 

Adat/kebiasaan adalah setiap tindakan atau perbuatan seseorang yang 

dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama tetapi juga disertai  

dengan kesukaan dan kecenderungan disertai hati terhadapnya. 

3. Wirotsah (Keturunan) 

Istilah wirotsah yaitu berhubungan dengan keturunan yang mana secara 

langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi sikap dan perilaku 

seseorang. Jadi sifat yang diturunkan oleh orang tua terhadap anak itu bukanlah 

sifat yang tumbuh dengan matang karena pengaruh lingungan, adat  dan 

pendidikan melainkan adalah sifat bawaan sejak lahir.34 Sifat-sifat yang 

diturunkan secara garis besarnya ada 2, yaitu: 

a. Sifat jasmaniah yaitu sifat yang diturunkan oleh orang tuanya berupa 

kekuatan dan kelemahan otot dan urat saraf. 

b. Sifat rohaniah yaitu sifat yang diturunkan oleh orang tuanya berupa lemah 

dan kuatnya suatu naluri seseorang, kecerdasan, kesabaran (ketabahan 

mental), keuletan dan sifat mental lainnya. 

4. Meliu/Lingkungan 

Lingkungan atau meliu itu adalah salah satu faktor yang tidak kalah 

pentingnya dalam membentuk akhlak anak. Segala sesuatu yang ada di 

sekelilingnya akan mempengaruhi dalam membentuk akhlak anak baik itu negeri, 

 lautan dan udara dan masyarakat sangat berpengaruh.35 Lingkungan yang dapat  

mempengaruhi akhlak siswa dibedakan menjadi 2 yaitu: 

                                                 
 34Ibid., h.96 

35Ibid., h. 98 



a. Lingkungan alam yaitu kondisi lingkungan yang dapat mencetak akhlak 

manusia. 

b. Lingkungan pergaulan yaitu lingkungan  pergaulan akan sangat 

mempengaruhi pergaulan seseorang baik dalam pikiran, sifat dan tidak  

kalah pentingnya juga dalam membentuk tingkah laku seseorang.  

Adapun lingkungan yang dapat mempengaruhi lingkungan seseorang 

adalah lingkungan rumah tangga, sekolah, pergaulan yang bersifat umum dan 

bebas, oraganisasi dan lain-lainya. 

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan diatas,  maka faktor-faktor 

yang mempengaruhi akhlak ada 2, ialah sebagai berikut: 

1. Lingkungan baik lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah. 

2. Bawaan dari lahir atau yang disebut dengan Insting (Naluri). 

C. Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak 

Strategi guru yang dilakukan dalam upaya atau pembinaan akhlak siswa 

terdapat beberapa strategi atau metode yang digunakan diantaranya ialah: 

1. Pendidikan secara langsung 

Yaitu dengan mengadakan hubungan langsung secara pribadi dan 

kekeluargaan dengan individu yang bersangkutan. Dengan cara mempergunakan 

petunjuk, nasehat, tuntutan, menyebutkan manfaat dan bahaya-bahayanya.36 

Menurut Marimba dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Filsafat 

Pendidikan Islam” ditulis bahwa pendidikan secara langsung ini terdiri dari lima 

macam yakni37: 
                                                 

36Efendi Pakpahan, “Kumpulan Karya Tulis Ilmiah” blog Efendi Pakpahan  
http://Tugasakhiramik.blogspot.com/2013/03/strategi-guru-agama-islamdalam.html?m=1 diakses 
(02/01/2016) 

http://tugasakhiramik.blogspot.com/2013/03/strategi-guru-agama-islamdalam.html?m=1


1) Teladan 

Disini guru sebagai teladan bagi anak didiknya dalam lingkungan sekolah 

di samping orang tua di rumah. Guru hendaknya menjaga dengan baik perbuatan 

maupun ucapan sehingga sehingga naluri anak yang suka meniru dan mencontoh 

dengan sendirinya akan turut mengerjakan apa yang disarankan baik itu orang 

maupun guru. 

Sebagaimana pendapat salah seorang tokoh psikologi terapi yang sesuai 

dengan ajaran islam “si anak yang mendengar orang tuanya mengucapkan asma 

Allah, dan sering melihat orang tuanya atau semua orang yang dikenal 

menjalankan ibadah, maka yang demikian itu merupakan bibit dalam pembinaan 

jiwa anak”. 

2) Anjuran 

Anjuran yaitu saran atau ajakan untuk berbuat atau melakukan sesuatu 

yang berguna. Dengan anjuran menanamkan kedisiplinan pada anak didik 

sehingga akhirnya akan menjalankan segala sesuatu dengan disiplin sehingga akan 

membentuk suatu kepribadian yang baik. 

3) Latihan 

Tujuan dari latihan adalah untuk menguasai gerakan hafalan atau ucapan-

ucapan (pengetahuan). Dalam melakukan ibadah kesempurnaan gerakan ucapan.  

Dengan adanya latihan ini diharapkan bisa tertanam dalam hati dan jiwa mereka.  

4) Kompetisi 

Kompetisi  adalah  persaingan  meliputi  hasil  yang  dicapai  oleh  siswa.  

                                                                                                                                      
37 Marimba Ahmad D., Op.Cit., h.85-87 



Dengan adanya kompetensi ini para siswa akan terdorong atau lebih giat lagi 

dalam usahanya. Misalnya guru mendorong anak untuk berusaha lebih giat dalam 

beribadah. Kompetensi ini menumbuhkan rasa kebersamaan dan menanamkan 

rasa percaya diri. 

5) Pembiasaan 

Strategi ini mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan dan 

pembinaan akhlak yang baik. Karena dalam pembiasaan ini menjadi tubuh dan 

berkembang dengan baik dan tentunya dengan pembiasaan-pembiasaan yang 

harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga muncul suatu rutinitas 

yang baik yang tidak menyimpang dari ajaran islam. 

2. Pendidikan Secara Tidak Langsung 

Yaitu strategi guru yang bersifat pencegahan, penekanan pada hal yang 

akan merugikan. Strategi ini dibedakan menjadi tiga, yaitu:38 

1) Larangan 

Larangan adalah suatu keharusan untuk tidak melaksanakannya atau 

melakukan pekerjaan yang merugikan. Alat inipun bertujuan untuk membentuk 

 dsiplin. 

2) Koreksi dan Pengawasan 

Adalah untuk mencegah dan menjaga, agar tidak terjadi sesuatu hal yang 

 tidak diinginkan. Mengingat manusia bersifat tidak sempurna maka kemungkinan 

berbuat salah serta penyimpangan-penyimpangan maka sebelum kesalahan-

kesalahan  itu  berlangsung  lebih  jauh  lebih baik selalu ada usaha-usaha koreksi  

                                                 
38Ibid. 



dan pengawasan.   

3) Hukuman 

Adalah suatu tindakan yang mudah dijatuhkan kepada peserta didik secara 

sadar dan sengaja sehingga menimbulkan penyesalan. Dengan adanya penyesalan 

tersebut siswa akan sadar atas perbuatannya dan ia berjanji untuk tidak 

melakukannya dan mengulanginya. Hukuman ini dilaksanakan apabila larangan 

yang telah diberikan ternyata masih dilakukan oleh siswa. Namun hukuman 

tersebut tidak harus hukuman badan, melainkan bisa menggunakan tindakan-

tindakan, ucapan dan syarat yang menimbulkan mereka tidak mau melakukannya 

dan benar-benar menyesal atas perbuatannya. 

Begitu juga yang dikatakan oleh Mohammad Al Syaibany dalam 

bukunya “Filsafat Pendidikan Islam”, telah menjadi metode dalam pembinaan 

akhlak yang umumnya digunakan antara lain39: 

1) Metode Induksi (Pengambilan Kesimpulan) 

Metode ini digunakan untuk mendidik agar anak didik dapat mengetahui  

fakta-fakta dan kaidah-kaidah umum dengan cara menyimpulkan pendapat. 

2) Metode Perbandingan (Qiyasiah) 

Metode ini digunakan untuk mendidik agar siswa dapat membandingkan 

kaidah-kaidah umum atau teori dan kemudian menganalisisnya dalam bentuk 

rincian.  

 

                                                 
39Omar Muhammad al-Toumy Al-Syaibany. Filsafat Pendidikan Islam. terj. Hasan 

Langgulung. Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang. 1979), h. 76 



3) Metode Dialog (Perbincangan) 

Metode ini digunakan untuk mendidik siswa agar mereka dapat 

mengemukakan kritik-kritik terhadap teori/materi yang diberikan melalui dialog. 

Akhlak atau sistem perilaku dapat dididik/diteruskan melalui sekurang-

kurangnya dua pendekatan:  

1. Rangsangan-jawaban (stimulus response) atau yang disebut proses 

mengkondisi sehingga terjadi automatisasi dan dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

a) Melalui latihan 

b) Melalui tanya jawab 

c) Melalui mencontoh 

2. Kognitif  yaitu penyampaian informasi secara teroris yang dapat dilakukan 

antara lain sebagai berikut: 

1) Melalui dakwah 

2) Melaui ceramah 

3) Melalui diskusi dan lain-lain. 

Dengan uraian di atas, masalah strategi dan metode pembinaan akhlak atau 

pelaksanaan pembinaan akhlak siswa. Menerapkan akhlak dalam kehidupan 

sehari-hari terutama bagi para pendidik amat penting, sebab penampilan, 

perkataan, akhlak dan apa saja yang terdapat padanya, dilihat, didengar, dan 

diketahui oleh para anak didik, akan mereka serap dan tiru, dan lebih jauh akan 

mempengaruhi pembentukan dan pembinaan akhlak mereka. 

 



D. Bentuk Kegiatan Pembinaan Akhlak Siswa 

Hakikat dasarnya   merupakan suatu lembaga yang membantu bagi 

terciptanya cita-cita keluarga dan masyarakat, khususnya dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran yang tidak dilaksanakan secara sempurna di dalam 

rumah dan di lingkungan masyarakat. Sebgaimana yang dikatakan dalam bukunya 

Mulyasa bahwa: 

Sekolah tidak bertanggung jawab memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga 
memberikan bimbingan, pembinaan,  dan bantuan terhadap anak-anak yang 
bermasalah, baik dalam mengajar, emosional, maupun sosial sehingga dapat 
tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi masing-
masing.40 
 

Berkenaan dengan hal ini, Menurut Zakia Darajat bentuk kegiatan yang 

dilaksanakan di sekolah di antaranya ialah: 

1. Memberikan pengajaran dan kegiatan yang bisa menumbuhkan 
pembentukkan pembiasaan berakhlak mulia dan beradat kebiasaan yang 
baik. 

2. Membuat program kegiatan keagamaan, yang mana kegiatan tersebut 
bertujuan untuk memantapkan rasa keagamaan siswa, membiasakan diri 
berpegang teguh pada akhlak mulia dan membenci akhlak yang rusak, 
selalu tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dan 
bermuamalah dengan baik.41 
 
Dari penjelasan di atas, bahwasannya Seorang guru pendidikan agama 

Islam dalam melakukan pembiasaan akhlak harus memberikan petunjuk dan 

nasehat yang terus menerus kepada siswa agar yang diberikan dapat meresap 

dalam hati serta melekat dalam jiwa dan ingatan merekan, hingga menjadi 

keyakinannya bawa iman, kebaikan dan akhlak adalah unsur-unsur yang erat 

kaitannya, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. 
                                                 

40 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Sekolah, (Bandung: Remaja Roesdakarya, 2002), 
h.47 

41 Zakia Darajat, Metodik Khusus pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara),1980, 
h. 72 



E. Dasar Pembinaan Akhlak 

Adapun dasar dari pembinaan akhlak adalah sesuai dengan dasar 

pendidikan agama Islam yaitu Al-qur’an dan Al hadits. Dengan berdasarkan pada 

pedoman keduanya maka dalam membina akhlak dapat mengantarkan manusia 

pada kehidupan yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. 

Dalam Quran Surah Ali imran ayat 104 juga dijelaskan tentang pentingnya 

dalam membina akhlak adalah sebagai berikut: 

                       

           

Artinya: “Dan hendaklah ada di anatara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari 
yang mungkar. Dan merekalah orang-orang beruntung. 41F

42 

Firman Allah swt dalam QS. Al Ahzab: 21 

                          

      

Artinya:“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”.42F

43 
Sedangkan Allah telah memuji Nabi-Nya kebaikan akhlaknya, dalam 
berfirman-Nya QS. Al Qalam/68: 4: 

          

Artinya:“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”.43F

44 
Allah menjadikan akhlak mulia itu sebagai penyebab untuk meraih surga 

yang tinggi. Allah swt berfirman dalam QS. Ali Imran/3:133-134: 
                                                 

42 Al-'Alim, Op.Cit., h.64 
 43Ibid., h.421 

44 Az-Zikru, Al-qur’an dan Terjemahan Untuk Wanita, (Jakarta: Wali, 2010), h. 564 



                     

                           

           

Artinya:“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada 
surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-
orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan 
(hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang 
menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah 
menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.44F

45 
Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan bahwasannya terdapat suri teladan 

yang baik, yaitu dalam diri Rasulullah SAW yang telah dibekali akhlak yang 

mulia dan luhur. Di dalam hadits juga disebutkan betapa pentingnya akhlak dalam 

kehidupan manusia. Bahkan diutusnya Rasul adalah dalam rangka 

menyempurnakan akhlak yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa: 

اِنََّما بُِعْثُت ِألَ : قَاَل َسُسْوُل  ِ َللَّ لِ َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن اَبِْي هَُرْيَرةُ قَاَل 
.ِم َلالِحِ اَْالَْخلَِق تَمِّ   

Artinya:“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda sesunggunya saya 
diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia”. (HR. Ahmad) 45F

46 

Rasulullah saw bersabda: 

.َما ِمْن َشي ٍء فِي اْلِمْيًزاِن أَْثقَُل ِمْن ُحْسِن اْلُخلُقِ   
Artinya: “Tidak ada yang paling berat dalam timbangan (amal) melebihi akhlak 

mulia”. (HR. Tirmidzi) 46F

47 

.أِنَّ ِمْن أََحبُِّكْم أِلَيَّ َواَْقَربُِكْم ِمنِّى َمْجلًِسا يَْوَم الْقِيََمِة أََحا ِسنُُكْم أَْخَالقًا  

                                                 
45Ibid., h.67 
46 Abu Bakar Jabir Al-jaza’iri, Op.Cit.,h.254 
47Ibid. 



Artinya:“Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai di antara kalian 
dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah 
orang yang paling baik akhlaknya”.(HR. Tirmidzi)48 

َوأِنَّهُ , أِنَّ اْلبَْعَد لَيَبْلُُغ بُِحْسِن ُخلُقِِه َعِظْيَم َدَسَجاِت اْآلِخَرِة َوَشَرَف اْلَمنَا ِزلِ 
.لََضِعْيُف اْلِعبَاَدةِ   

Artinya:“Sesungguhnya seorang hamba dengan akhlak baiknya dapat mencapai 
derajat yang agung di akhirat dan tempat tinggal yang mulia, kendati 
amal ibadanya ringan”. (HR. At Tabrani dan Al Mu’jamul Kabir) 48F

49 

F. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Tujuan merupakan sasaran yang hendak dicapai dan sekaligus merupakan 

pedoman yang memberi arah bagi segala aktivitas yang dilakukan. Tujuan 

pendidikan akhlak menurut Omar Muhammad Al Thoumy Al- Syaibani: 

Tujuan tertinggi agama dan akhlak ialah menciptakan kebahagiaan dua 
kampung (dunia dan akherat), kesempurnaan jiwa bagi individu, dan 
menciptakan kebahagiaan, kemajuan, kekuatan dan keteguhan bagi 
masyarakat.49F

50 
Sedangkan tujuan pendidikan akhlak menurut M. Athiyah al Abrasyi : 

Tujuan pendidikan budi pekerti adalah membentuk manusia yang berakhlak 
(baik laki-laki maupun wanita) agar mempunyai kehendak yang kuat, 
perbuatan-perbuatan yang baik, meresapkan fadhilah (kedalam jiwanya) 
dengan meresapkan cinta kepada fadhilah (kedalam jiwanya) dengan 
perasaan cinta kepada fadhilah dan menjauhi kekejian (dengan keyakinan 
bahwa perbuatan itu benar-benar keji).50F

51 
 

Tujuan di atas selaras dengan tujuan pendidikan Nasional yang tercantum 

dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/Th. 2003, bab II, Pasal 

3 dinyatakan bahwa: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

                                                 
48Ibid. h.255 
49Ibid. 
50Omar Muhammad al-Toumy Al-Syaibany, Op.Cit., h. 346 
51 M. Athiyah Al Abrasy, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, terj. Bustami A. Ghani 

dan Djohar Bahry L.I.S., (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h.108 



mencerdasakan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi mansusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.52 
 

Dari beberapa definisi di atas, maka tujuan dari pembinaan akhlak adalah 

sebagai berikut: 

1. Tertanamnya keyakinan yang kuat pada aqidah dan kebenaran Islam. 

2. Membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Dengan pribadi mulia maka akan 

senantiasa berbuat baik dan berperilaku terpuji. Dengan kata lain jika 

berakhlak mulia maka akan mendapat kebahagiaan kehidupan lahir dan 

batin. 

3. Membentuk karakter manusia yang sesuai dengan ajran Islam. 

4. Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah yaitu dengan cara menghindari dari  

akhlak tercela dan membiasakan untuk selalu bersikap baik dalam segala hal 

baik di lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat. 

5. Amar ma’ruf nahi mungkar terhadap segala sesuatu yang dijumpai 

berdasarkan aturan dan hukum yang ada. 

6. Terciptanya ruh ukhuwah Islamiyah di dalam kehidupan sosial. 

G. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Adapun penelitian yang relevan adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Masriani (09010101150) Jurusan Tarbiyah Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari Tahun 2014, yang 

                                                 
52 Undang-undang RI, Sistem Pendidikan Nasional, Cet. VII, (Semarang: Aneka Ilmu, 

2003), h. 7 



berjudul: “Peran Orang Tua dalam Pembinaan Akhlak Anak Didik Di 

Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari”. 

Jadi, persamaan penelitian yang dilakukan oleh Masriani dengan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada Variabel Y yaitu sama-

sama pembinaan akhlak yang dilakukan oleh para pendidik. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada Variabel X yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Masriani ialah peran orang tua sementara penelitian peneliti ialah strategi 

guru Pendidikan Agama Islam. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Kurniati Tamsa (06010101049) Jurusan Tarbiyah 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari Tahun 2010, 

yang berjudul: “Peran Tokoh Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak 

Remaja di Desa Waara Kecamatan Lahio Kabupaten Muna”.  

Jadi, persamaan penelitian yang dilakukan oleh Kurniati Tamsa 

dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada Variabel Y yaitu 

sama-sama pembinaan akhlak yang dilakukan oleh para pendidik. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada Variabel X yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniati Tamsa ialah peran tokoh agama Islam sementara penelitian peneliti 

ialah strategi guru Pendidikan Agama Islam. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Astuti (07010101431) Jurusan Tarbiyah Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari Tahun 2012, yang 

berjudul: “Strategi Orang Tua dalam Menumbuhkan Kesadaran 

Beragama Anak di Desa Sanggooa Kecamatan Konawe Kabupaten 

Konawe”. 



Jadi, persamaan penelitian yang dilakukan oleh Astuti dengan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada Variabel X yaitu sama-

sama strategi yang dilakukan oleh para pendidik terhadap anak didikan. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada Variabel Y yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Astuti ialah menumbuhkan kesadaran beragama anak 

sementara penelitian peneliti ialah pembinaan akhlak siswa. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Nirmala (08010101191) Jurusan Tarbiyah Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari Tahun 2013, yang 

berjudul: “Strategi Kepala Sekolah di SD Negeri Lampopala Kabupaten 

Bombana”. 

Jadi, persamaan penelitian yang dilakukan oleh Astuti dengan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama strategi yang 

dilakukan oleh para pemimpin. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

Variabel. Variabel yang dilakukan oleh Nirmala satu variabe sementara 

Variabel yang dilakukan oleh peneliti dua Variabel. 

H. Kerangka Berpikir 

Dewasa ini masalah di dunia pendidikan semakin pelik dan kompleks yang 

membutuhkan penyelesaian. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah 

kenakalan siswa karena kurangnya akhlak. Masalah siswa saat ini, membutuhkan 

perhatian terutama siswa yang berada dalam pendidikan menengah atas khususnya 

di SMA Negeri 2 Kendari yang penulis teliti. Karena mereka termasuk usia yang 

beranjak remaja yang masih rentan dan rawan terhadap emosi mereka yang masih 

labil serta belum mempunyai pegangan agama yang cukup kuat sehingga mudah 



mengalami keguncangan jiwa yang menyebabkan mereka kebingungan untuk 

memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kurangnya perhatian orang tua, 

guru dan orang-orang terdekat dapat berpengaruh terhadap perilaku anak tersebut.  

Menerapkan akhlak dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi pendidik 

amat penting, sebab penampilan, perkataan, akhlak, dan apa saja yang terdapat 

padanya, dilihat, didengar, dan diketahui oleh para peserta didik, akan mereka 

serap dan tiru, dan lebih jauh akan mempengaruhi pembentukan dan pembinaan 

akhlak mereka. Oleh karena itu, guru pendidikan agama Islam perlu memiliki 

strategi dan metode khusus dalam membina akhlak siswanya agar mereka paham 

dan mengamalkannya sehingga menjadi manusia yang berakhlatul karimah.  

Kerangka berpikir Strategi  guru Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan 

akhlak siswa dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut: 
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Akhlak siswa 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian lapangan 

(field research) yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang pengumpulan data 

dilakukandi lapangan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dan pandangan 

perilakunya.  

Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 
yang berlandaskan pada filsafat postpositive, digunakan untuk meneliti pada 
kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen 
kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan 
snowball, tekhnik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis 
data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 
menekankan makna daripada generalisasi.53 

 
Sedangkan menurut Moleong bahwa “penelitian kualitatif adalah yang 

dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  

berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang dan perilaku serta keadaan 

yang dapat diamati”.54 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2  Kendari. Penelitian ini 

berlangsung selama 3 (tiga) bulan, dimulai pada bulan April hingga Juni 2016, 

dan setelah proposal ini disetujui/diterima untuk melakukan penelitian di 

lapangan. 

 

                                                 
53 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, research 

and Development, Bandung: alfabeta, 2009, h.15  
54Lexy.J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif., Remaja Roesdakarya, Bandung, 1991, 

h.3 



C. Sumber Data 

Informan yang akan dijadikan sebagai sumber untuk mendapatkan 

informasi dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer atau data utama yang diperoleh darihasil wawancara dengan 

para informan. Informan yang dimaksud adalah kepala sekolah, guru 

pendidikan agama islam, guru BK, guru mata pelajaran lain, siswa dan staf 

tata usaha SMA Negeri 2 Kendari. 

2. Data sekunder atau data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, bahan 

dokumen sekolah dan bahan-bahan atau referensi yang relevan dengan 

masalah penelitian ini. 

D. Tekhnik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data adalah segala macam kegiatan yang digunakan 

dalam rangka melakukan kegiatan pengumpulan informasi yang diperlukan dalam 

penelitian. Ada beberapa macam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Observasi (pengamatan langsung), yaitu suatu tekhnik pengumpulan data 

dimana peneliti terlibat dengan kegiatan orang yang sedang diamati atau 

yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Hal ini dilakukan dengan 

tujuan agar dalam penelitian tersebut dapat memperoleh data yang benar-

benar akurat. 

2. Interview (wawancara), yaitu suatu tekhnik yang mengadakan tanya jawab 

seputar masalah penelitian untuk mendapatkan keterangan dari informan 

yang dibutuhkan terkait masalah yang diteliti. 



3. Dokumentasi yaitu suatu tekhnik yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data dengan mencari data seperti catatan transkip, data guru, 

data siswa, data karyawan, letak geografis, sejarah berdirinya dan 

perkembangan sekolah lainnya.  

E. Tekhnik Analisis Data 

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kulitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus sampai tuntas, 

sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data reduksi, data 

display, dan conclusion.55 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Data Display (Penyajian Data)  

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan 

data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori flowchart dan sebagainya. Miles dan 

Huberman menyatakan: “the most frequent form of display data for qualitative 

research data in the pas has been narrative tex” artinya yang paling sering 

                                                 
55Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Ul-Press, 1984) h. 12 



digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang 

bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga  berupa 

grafik, matriks, network (jejaringan kerja). 

3. Conclusion drawing/ verification 

Langkah ketiga adalah penarikkan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Namun bila kesimpulan telah didukung oleh bukti-bukti yang valid 

dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat 

dipercaya). 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek sebelumnya belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas. 

F. Pengecekkan Keabsahan Data   

Dalam penelitian ini, penulis mengambil empat cara pengecekkan 

keabsahan data, yaitu :”perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan,  

triangulasi sumber data dan tekhnik”.56 

1. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan adalah penelitian kembali dengan sumber data 

yang pernah ditemui maupun baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti 

                                                 
56Sugiona, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta, 2007), h. 122 



 dapat mengetahui tingkat validitas dan kredibitas data yang pernah diperoleh. 

2. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan yaitu peneliti mengadakan pengamatan secara 

cermat dan berkesinambungan untuk mengetahui validitas data yang diperoleh 

sebelumnya. 

3. Triangulasi  

Triangulasi pengecekkan data-data dari berbagai sumber dengan cara-cara 

dan waktu tertentu. Ada tiga bentuk triangulasi yaitu: 

a. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melali beberapa sumber. 

b. Triangulasi tekhnik, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara yang 

berbeda yaitu dengan melakukan wawancara, studi dokumen dan 

pengamatan. 

c. Triangulasi waktu, waktu juga terkadang mempengaruhi kredibilitas data 

yang dikumpulkan oleh peneliti. Dalam rangka pengujian kredibilitas data 

dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekkan dengan wawancara, 

observasi, ataukah tekhnik lain dalam waktu atau situasi berbeda. 

4. Member chek 

Member chek adalah proses penegecekkan data dengan tujuan untuk 

mengetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan 

sebelumnya. 

 
 
 
 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Profil Lokasi Penelitian 

1. Lingkungan Sekolah 

SMA Negeri 2 Kendari terletak di tengah-tengah pusat pengembangan 

Kota Kendari, tepatnya di Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia. Wilayah 

termasuk daerah pengembangan kota sehingga SMA Negeri 2 Kendari berpotensi 

untuk dijadikan sebagai salah satu sekolah unggulan. Hal tersebut berdasar pada 

luas lahan yang cukup untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah yang 

berstandar nasional dan internasional. Andonohu Kecamatan Poasia merupakan 

daerah bagian selatan dan berjarak ± 7 km dari kota Kendari. Daerah ini 

merupakan pusat pengembangan perkantoran dan pemerintahan Ibukota Provinsi 

Sulawesi Tenggara,  pusat pengembangan pemukuiman penduduk kota Kendari 

serta pusat pendirian perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Untuk 

pengembangan wilayah transportasi darat memang sangat strategis dan 

dibutuhkan. Namun sarana ini relati mahal dan kurang memadai. Hal ini dilihat 

dari kondisi jalan darat yang sudah bagus. Kendaraan roda empat dan roda dua 

yang banyak dimiliki masyarakat setempat. 

2. Keadaan Sekolah 

a. Identitas Kepala Sekolah 

Nama dan gelar  : Drs. Asif Hasan, M.Pd 

Pendidikan terakhir   : Pasca Sarjana (S2) 

Jurusan Ijazah   : Pendidikan IPS 

 



b. Keadaan Siswa 

Keadaan 

siswa 

Tahun 

Pelajaran 
Kelas X Kelas XI 

Kelas 

XII 
Jumlah 

Jumlah 

siswa 

2012-2013 360 340 340 1040 

2013-2014 360 347 345 1052 

2014-2015 354 339 340 1033 

2015-2016 358 355 319 1032 

Jumlah 

Rombongan 

Belajar 

2012-2013 9 9 9 27 

2013-2014 9 9 9 27 

2014-2015 10 11 12 33 

2015-2016 12 12 11 35 

Sumber data: Arsip SMA Negeri 2 Kendari 
 

Berdasarkan tabel di atas, maka keadaan siswa dari tahun ajaran 2012-

2013 sampai tahun ajaran 2015-2016 mengalami perkembangan yang tidak 

menetap, ada yang meningkat dan ada pula yang menurun. Melihat dari jumlah 

siswa yang begitu banyak maka guru harus pintar-pintar dalam memenej siswa 

utamanya guru agama dalam hal pembinaan akhlak siswa. 

c. Keadaan Guru 

Kualifikasi Pendidikan 

Kualifikasi 

Pendidikan 
Jumlah Guru tetap 

Jumlah Guru tidak 

Tetap 

S2 16 1 

S1 47 7 

D3 2 - 

Jumlah 65 8 

Sumber data: Arsip SMA Negeri 2 Kendari 
 



Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat jumlah guru tetap lebih 

banyak dari pada jumlah guru yang tidak tetap dan jumlah guru yang memilki 

gelar S1 dan S2 yang mendominasi. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa guru 

SMA Negeri 2 Kendari rata-rata sudah memiliki pengalaman di jenjang perguruan 

tinggi. Sehingga harapan peneliti banyak inovasi-inovasi baru yang disumbangkan 

untuk strategi pembinaan akhlak siswa. 

No. Guru Mata Pelajaran Jumlah Guru 

1. Pendidikan Agama Islam 3 

2. Bahasa Arab 3 

3. Kewarganegaraan  3 

4.  Bahasa dan Sastra Indonesia 10 

5. Bahasa Inggris 5 

6. Matematika  6 

7.  Fisika  3 

8. Biologi 8 

9. Kimia  5 

10. Sejarah  5 

11 Geografi  2 

12. Sosiologi  5 

13. Ekonomi  3 

14. Kesenian  2 

15. Tek.Infokom 3 

16. Pendidikan Jasmani 2 

17. Bimbingan Konseling 3 

18. Mulok Perkebunan 1 

 Jumlah  72 

Sumber data: Arsip SMA Negeri 2 Kendari 
 



Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dipahami bahwa rata-rata setiap 

mata pelajaran memiliki guru lebih dari satu orang. Sehingga guru pendidikan 

agama Islam diharapkan mendapat sumbangan pemikiran dari guru-guru lain 

untuk meningkatkan dan mengembangkan strateginya dalam pembinaan akhlak 

siswa.  

d. Prasarana Belajar, Penunjang dan Kantor 

No. Jenis Ruangan Jumlah 
1. Kelas/teori 30 
2. Laboratorium:  

a. Lab. Fisika 
b. Lab. Kimia 

1 
1 

c. Lab. Biologi 1 
d. Lab. Komputer 1 
e. Lab. Bahasa 1 

3. Fasilitas Olahraga  
a. Lapangan Basket 1 
b. Lapangan Bulu tangkis 1 
c. Lapangan Volly 1 

4. Perpustakaan  1 
5. Ruang pertemuan/aula 1 
6. Ruang BK 1 
7. Ruang Osis 1 
8. Ruang UKS/PMR 1 
9. Kantin  1 
10. WC siswa dan pegawai  1 
11. Masjid  1 
12. Ruang kepala sekolah 1 
14. Ruang wakil kepala sekolah 1 
15. Ruang tata usaha 1 
Sumber data: Arsip SMA Negeri 2 Kendari 
 

 Berdasarkan tabel di atas, maka sarana dan prasarana yang ada di SMA 

Negeri 2  Kenari  sudah  begitu  lengkap. Sehingga  sarana  dan prasarana menjadi  

pendukung bagi terlaksananya strategi guru PAI dalam pembinaan akhak siswa. 



3. Personil Sekolah 

SMA Negeri 2 Kendari didirikan pada tahun 1981 dengan nama SMA 

Andonohu. Pimpinan sekolah yang pernah bertugas di SMA Negeri 2 Kendari 

sejak awal berdirinya (1981) sampai sekarang adalah: 

No.  Nama Periode Tugas 

1. Drs. Lan Sala Tahun 1981 s/d 1982 

2. Drs. Rayen Ibrahim Tahun 1982 s/d 1988 

3. Drs. Gildeon Lario Tahun 1988 s/d 1996 

4. Drs. Steldin Tahun 1996 s/d 2000 

5. Drs. H. Masri, M.Pd Tahun2000 s/d 2002 

6. Rasu Tosepu Tahun 2002 s/d 2005 

7. La Malasi, S.Pd Tahun 2005 s/d 2007 

8. Abd. Rahman M, S.Pd, M.Si Tahun 2007 s/d 2011 

9. Drs. H. Muh. Ali, M.Si Tahun 2011 s/d 2015 

10. Drs. Asif Hasan, M. Pd       Tahun 2015 s/d sekarang 

Sumber data: Arsip SMA Negeri 2 Kendari 
 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat perkembangan kepemimpinan  

SMA Negeri 2 Kendari telah mengalami 10 kali pergantian. Dengan hal demikian, 

diharapkan dapat melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang dapat mengangkat 

dan menjunjung tinggi nama baik sekolah . 

Keadaan Personil SMA Negeri 2 Kendari 

No. Nama Jabatan Status 
1. Drs. Asif Hasan, M.Pd Kepala Sekolah PNS 
2. Drs. La Udhe Guru Pendais PNS 
3.  Rasna, S.Ag Guru Pendais PNS 
4. Samsuddin, S.Pd.I Guru Pendais PNS 
5. La Ame, S.Pd, M.Si Guru PPKn PNS 
6. Nurfiah, S.Pd Guru PPKn PNS 
7. Nyoman Sudarman, S.Pd Guru PPKn Honorer  
8. Muh. Arif,  S.Pd Guru Bahasa Indonesia PNS 



9. Tasrip Lamadau Guru Bahasa Indonesia PNS 
10. Amrissalam, S.Pd Guru Bahasa Indonesia PNS 
11. Hanariah, S.Pd Guru Bahasa Indonesia PNS 
12. Mas’ad As’ad Guru Bahasa Indonesia PNS 
13. Jariyah  Guru Bahasa Indonesia PNS 
14. Sabar Subaerah, S.Pd Guru Bahasa Indonesia PNS 
15. Rasni, S.Pd Guru Bahasa Indonesia PNS 
16. Hartini, S.Pd Guru Bahasa Indonesia PNS 
17. Hasmawar, S.Pd Guru Bahasa Indonesia PNS 
18. Rasmi, S.Pd, M.A Guru Inggris PNS 
19. Amelia Amas, S.Pd Guru Inggris PNS 
20. Resmina, S.Pd Guru Inggris PNS 
21. Wa Nuuna, S.Pd Guru Inggris PNS 
22. Anna, S.Pd Guru Inggris Honorer 
23. Dra. Septiana MR. Guru sejarah PNS 
24. Yuliana Hadia N, S.Pd Guru sejarah PNS 
25. Drs. Nasruddin Latif Guru geografi PNS 
26. Mustafa Hakim, S.Pd Guru geografi PNS 
27. Nuraidah, S.Pd Guru biologi PNS 
28. Dra. Nuraedah Guru Pendidikan seni PNS 
29. Sitti Sarinah Guru Pendidikan seni PNS 
30. Laode Naani, A.md Guru Penjas PNS 
31. Abd. Rahman, S.Pd Guru Penjas PNS 
32. Dra. Mikarna Haryani, M.Pd Guru matematika PNS 
33. Dra. St. Nurhana Guru matematika PNS 
34. Surasdin, S.Pd Guru matematika PNS 
35. Nurdin, S.Pd Guru matematika PNS 
36. Tulam Safruddin, S.Pd,M.Pd Guru matematika PNS 
37. La Ode Malidi, S.Pd. M.Pd Guru matematika PNS 
38. Aminah Tahir, S.Pd Guru fisika PNS 
39. H. Bakri, S.Pd Guru fisika PNS 
40. Andriyani, S.Pd Guru fisika PNS 
41. La Kesi Guru biologi PNS 
42. St. Nurwalidah, S.Pd Guru biologi PNS 
43. Yance AB. Guru biologi PNS 
44. Hasmida, S.Pd Guru biologi PNS 
45. Pudji Lestari, S.Pd Guru biologi PNS 
46. Harlindah, S.Pd Guru biologi PNS 
47. Djumriani, S.Pd Guru biologi PNS 
48. Muh. Akil, S.Pd, M.Si Guru kimia PNS 
49. Ramlah, S.Pd Guru kimia PNS 
50. Herawanti, S.Pd Guru kimia PNS 
51. Wa Ode Herlina, S.Pd Guru kimia PNS 
52. Putri Wildani, S.Pd Guru kimia PNS 



53. Muh.Amir.S.Pd Guru ekonomi PNS 
54. Robin, S.Pd Guru ekonomi PNS 
55. Hasanuddin, SE Guru ekonomi PNS 
56. Indriyani, M., S.Sos Guru sosiologi PNS 
57. Muh. Haldi, S.Pd Guru sosiologi PNS 
58. Wa Ode Julianto, S.H Guru sosiologi PNS 
59. Dra. Wa Ode Puupe Guru sosiologi PNS 
60. Fatmawati, S.Ag Guru bahasa Arab PNS 
61. Dra.Satria HD. Guru PAI/ bahasa Arab PNS 
62. Sitti Habiba, S.Pd.I Guru bahasa arab Honorer 
63. Ir. Hj. Wa Ode Rustini Guru mulok PNS 
64. Safitri, S.Kom Guru TIK Honorer 
65. Drs. Muh. Sahlan,  Guru sosiologi PNS 
66. La Mura, S.Pd Guru BK PNS 
67. Saripa, S.Pd Guru BK PNS 
68. Rosihan Anwar, S.Pd, M.Pd Guru BK PNS 
69. Sartina  Kepala urusan tata usaha PNS 
70. La Tufe Karyawan tata usaha PNS 
71. Samsiar  Karyawan tata usaha PNS 
72. La Haldi Karyawan tata usaha PNS 
73. Kamriyani  Karyawan tata usaha PNS 
74. Subhan  Karyawan tata usaha PNS 
75 Karniati, S.Pd Karyawan tata usaha PNS 
76. Sulyana, S.Kom. M.Pd Guru TIK PNS 
77. Ahmad Fajri, S.Kom Guru TIK Honorer 
78. Syukur  Karyawan tata usaha Honorer 
79. Mustafa Salam Karyawan tata usaha Honorer 
80. Rudi  Karyawan tata usaha Honorer  
81. Wa Eli Karyawan tata usaha Honorer  
82. Tarsono  Satpam  Honorer  
83. Rusli  Satpam Honorer  
84. Rita Sahara Petugas kebersihan Honorer  

Sumber data: Arsip SMA Negeri 2 Kendari 
 

Berdasarkan tabel di atas, jumlah seluruh personil sekolah ada sebanyak 

84 orang, terdiri atas guru 72 orang, karyawan tata usaha 9 orang, satpam 2 orang, 

dan cleaning service 1 orang. Dengan demikian, melihat begitu banyaknya 

personil sekolah diharapkan strategi pembinaan akhlak di sekolah bisa berjalan 

dengan baik.  



B. Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak Siswa 

di SMA Negeri 2 Kendari. 

Strategi pembinaan akhlak sangat diperlukan siswa terutama untuk 

kehidupannya di masyarakat.  Beberapa metode atau strategi guru Pendidikan 

Agama Islam yang diterapkan di SMA Negeri 2 Kendari adalah sebagai berikut: 

1. Pembiasaan 

Suatu perbuatan yang dilakukan secara otomatis tanpa difikirkan lagi serta 

memberikan kesempatan kepada siswa agar terbiasa dalam mengamalkan perilaku 

terpuji yang sudah diajarkan oleh guru agamanya baik secara individu maupun 

kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah saw bersabda sebagai berikut: 

.اِنَّ ِمْن اِْجِال  ِ اِْكَراَم ِذي الَشْيبَِة اْلُمْسلِِم   
Artinya: “Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah menghormati 

sesama muslim”. (HR. Abu Daud)56F

57 
Dari hadis di atas, menunjukkan bahwa kepedulian saling menghormati itu 

sangat penting karena barang siapa yang saling menghormati maka ia sama hal 

halnya dengan mengagungkan Allah. Demikian hal tersebut, pembiasaan itu 

diajarkan di SMA Negeri 2 Kendari, sebagaimana pernyataan seorang informan  

bahwa: “...membiasakan anak-anak menghormati guru-guru dengan mencium 

tangannya kalau bertemu, siswa dibiasakan datang tepat waktu....”.57F

58 Hal ini, 

jawaban yang  senada diungkapkan oleh salah seorang informan bahwa:  

......., setiap ketemu guru siswa jabat tangan dan mencium tangannya guru, 
yang kedua dari cara berpakaian sudah diatur dalam tata tertib sekolah jadi, 
tidak boleh pakai celana botol, tidak boleh membangkang, dan bagi laki-laki 
tidak boleh ramput panjang.......... 58F

59 

                                                 
57 Imam AN-Nawawi, Terjemahan hadis Arbain An-Nawawiyah terj. Muhil Dhofir, 

(Jakarta: Al-I’tishom, 2001),  h.  113 
58 Asif hasan, Kepala Sekolah, Wawancara, SMA Negeri 2 Kendari, 9 Mei 2016 
59 La Udhe, Guru PAI, Wawancara, SMA Negeri 2 Kendari, 3 Mei 2016 



Penjelasan di atas juga didukung dengan ungkapan seorang siswa salah 

satu informan bahwa: “.... ketemu di luar pelajaran saja harus selalu menekankan 

siswa harus sopan, menghormati yang lebih tua, harus berbuat baik kepada 

teman”.60 

Berdasarkan penejelasan di atas, dapat dipahami bahwa siswa dibiasakan 

melakukan sesuatu yang lebih baik. Menumbuhkan kebiasaan yang baik ini 

tidaklah mudah, akan memakan waktu yang panjang. Tetapi bila sudah menjadi 

kebiasaan, akan sulit pula untuk berubah dari kebiasaan tersebut. Penanaman 

kebiasaan yang baik sangat penting dilakukan sejak awal kehidupan siswa. Agama 

Islam sangat mementingkan pendidikan kebiasaan, dengan pembiasaan itulah 

diharapkan siswa mengamalkan ajaran agamanya secara berkelanjutan. 

2. Keteladanan  

Guru merupakan orang yang menjadi panutan dan teladan bagi siswa 

olehnya itu untuk mencapai hasil yang maksimal guru PAI harus melakukan 

strategi atau metode khusus dalam pembinaan akhlak siswa. Berdasarkan firman 

Allah swt. dalam QS. Al-Ahzab: 21 sebagai berikut: 

                          

      

Artinya: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah".60F

61 
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Dari ayat di atas, keteladanan yang baik dicontohkan pada diri Rasulullah. 

Rasulullah saw yang dikenal dengan manusia akhlak baik maka patut dicontohi 

oleh seluruh umat manusia lebih terkhusus oleh guru PAI untuk menjadi teladan 

siswa.  

Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang informan bahwa: 

......guru juga harus menampilkan dari caranya, misalnya cara berpakaiannya 
karena secara tidak langsung guru itu adalah teladan siswa, cara 
berpakaiannya harus rapi, potongan rambutnya juga harus sesuai, jangan ada 
guru yang menyuruh siswanya potong rambutnya khususnya cowoknya tapi 
malah gurunya yang gondrong, itu bermasalah. Yang kedua dari cara 
berbicara guru punya peran penting karena dari caranya berbicara bisa 
menjadi ledakan-ledakannya siswa.62 
 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa keteladanan yang 

baik ialah memberikan contoh dari penampilan dan perbuatan seorang guru. 

Dalam pembinaan akhlak siswa seorang guru seharusnya memberikan contoh 

yang baik kepada siswanya sehingga strategi yang diterapkan dapat terwujud 

dengan baik seperti apa yang diharapkan dan  seorang guru hendaknya menjaga 

tingkah laku serta perbuatanya karena naluri seorang siswa adalah suka meniru 

dari siapa yang dilihatnya. 

3. Pemberian Motivasi 

Motivasi pola hidup dalam berakhlak hendak selalu ditanamkan oleh pihak 

sekolah karena tidak semua siswa memiliki keluarga yang selalu mendorongnya 

dalam menata masa depannya yang cerah. Berdasarkan firman Allah swt. dalam 

QS. Ali Imran/3: 13 sebagai berikut: 
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Artinya: "Allah menguatkannya dengan bantuanNya siapa yang dikehendakiNya. 
sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-
orang yang mempunyai mata hati". 63 

 
Dari ayat di atas, pemberian motivasi yang dimaksud adalah menguatkan 

dan memberikan renungan ataupun kisah-kisah yang membangkitkan semangat 

agar diambil pelajaran di dalamnya.  dan seperti itupun yang diharapkan di SMA 

Negeri 2 kendari. Sebagaiman pernyataan salah seorang informan bahwa:  

Iya sering, karena setiap materi yang ia ajarkan itu selalu diselipkan dengan 
motivasi. Dia juga memotivasi bagaimana gambaran masa depan kita untuk 
kehidupan yang lebih baik dia memberikan contoh tokoh-tokoh dari luar, 
orang-orang luar saja bisa mengapa kita tidak.64 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pemberian motivasi 

ialah selalu mengisahkan kisah-kisah yang membangkitkan semangat siswa. 

Seyogianya seorang guru ialah motivator para siswa karena dalam pembinaan 

akhlak siswa motivasi yang membangun semangat itu sangat penting. 

4. Anjuran atau Nasehat  

Anjuran/nasehat yaitu saran atau ajakan untuk berbuat atau melakukan 

sesuatu yang berguna. Dengan anjuran menanamkan kedisiplinan pada anak didik 

sehingga akhirnya akan menjalankan segala sesuatu dengan disiplin sehingga akan 

membentuk suatu kepribadian yang baik. Berdasarkan firman Allah swt. dalam 

QS. Luqman/31: 17-18 sebagai berikut: 

                          

                     

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
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Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk”. 

 
Dari ayat di atas, Anjuran/nasehat adalah ajakan dalam hal mengerjakan 

kebaikan dan menasehatinya dengan baik apabila ada sesuatu yang salah pada diri 

individu. Adapun anjuran/nasehat yang diterapkan adalah sebagaimana yang 

diungkapkan oleh salah seorang informan bahwa: 

Nasehatnya kalau di kelas masuk mata pelajaran dia menyuruh kita untuk 
shalat karena shalat wajib dan dia selalu bercerita tentang kehidupan sehari-
hari dia menasehati kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Contoh 
kecil, Kan ada mata pelajaran melestarikan lingkunga dari melestarikan 
lingkungan itu yang umumnya membuang sampah pada tempatnya, 
kemudian tata krama kita juga.65 
 

Penjelasan di atas, didukung oleh ungkapan informan yang mengatakan 

bahwa: “Setiap apel pagi, ada nasehat-nasehat terutama dalam pembinaan akhlak, 

jadi semua guru yang piket memberikan nasehat dalam pembinaan akhlak seperti 

pentingnya agama”.66 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa anjuran/nasehat 

dalam pembinaan akhlak yang digunakan mestilah  dilakukan dengan perkataan 

yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. 

Ketika siswa mendapat masalah dan membutuhkan nasehat, maka nasehatilah 

dengan baik.  

5. Larangan  
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Suatu keharusan untuk tidak melaksanakannya atau melakukan pekerjaan 

yang merugikan sehingga membuat seseorang menjadi disiplin. Berdasarkan 

firman Allah swt. dalam QS. Luqman/31: 13 sebagai berikut: 

                             

Artinya: "dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 
memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 
mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 
benar-benar kezaliman yang besar" .66F

67 
 

Dari ayat di atas, bahwasannya Lukman adalah seorang ayah (pendidik) 

melarang anaknya agar tidak menyekutukan Allah karena hal tersebut ialah 

mengundang kemurkaan Allah. Demikian juga tidak ada seorang guru melarang 

siswa selama itu masih berguna bagi dirinya dan orang disekitarnya. Sebagaimana 

yang diungkapkan salah seorang informan yang mengatakan bahwa:  

Oh iye, baik karena larangannya juga ada manfaatnya. Kadang juga 
larangan di sini,  kan ada mata pelajaran tentang kelestarian lingkungan jadi 
saya telaah dulu, seperti guru jelaskan kita harus menjaga lingkungan karena 
agama juga menganjurkan. Jadi kami langsung mengaplikasikannya karena 
menjaga lingkungan adalah bagian dari iman. 67F

68 
 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa larangan adalah 

suatu hal yang tidak boleh dilakukan. Larangan dalam pembinaan akhlak yang 

diterapkan di sekolah masih ada siswa yang tidak mau menerima larangan. 

Disebabkan karena mereka tidak bebas tetapi orang tua tentunya sangat setuju 

selama larangan tersebut untuk mendidik siswa, kebaikan dan kepentingan 

bersama antara guru, murid dan orang tua.  

6. Pengawasan 
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Suatu pengawasan bertujuan untuk mencegah dan menjaga, agar tidak 

terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Mengingat manusia bersifat tidak 

sempurna maka kemungkinan berbuat salah serta penyimpangan-penyimpangan 

maka sebelum kesalahan-kesalahan itu berlangsung lebih jauh, lebih baik selalu 

ada usaha-usaha koreksi dan pengawasan. hal ini sesuai hadis yang diriwayatkan 

dari Ya'la Rasulullah saw. bersabda: 

.إِنَّ  َ َكتََب َعلَي اَْحَساَن  َشْيِئ ُكلًّ   
Artinya:"Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam 

segala sesuatu". (HR.Bukhari) 68F

69 
 
 Berdasarkan hadis di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk 

meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang baik. 

Demikian juga seperti yang diharapkan SMA Negeri 2 Kendari sebagaimana yang 

ditegaskan oleh seorang informan bahwa:  

Kalau pengawasan iya, tapi tidak seketat mungkin, karena pihak sekolahpun 
mengacu kesadaran sendiri apalagi kita sudah SMA, sudah mulai dewasa. 
Sudah tau itu salah masih melanggar juga. Pengawasan juga di sini melalui 
tata tertib tentang aturan-aturan di sekolah. 69F

70 
 Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa pengawasan yang dilakukan di 

sekolah tidak seketat mungkin padahal sebenarnya pihak sekolah harus selalu 

menjaga hubungannya dengan masyarakat maupun keluarga meskipun tidak 

sesering mungkin dalam hal pembinaan akhlak siswa. Guru hendaknya meminta 

bantuan kepada orang tua karena waktu orang tua yang lebih banyak daripada 

guru dalam mengawasi perkembangan siswa. 

7. Hukuman  
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Suatu tindakan yang mudah dijatuhkan kepada peserta didik secara sadar 

dan sengaja sehingga menimbulkan penyesalan. Dengan adanya penyesalan 

tersebut siswa akan sadar atas perbuatannya dan ia berjanji untuk tidak 

melakukannya dan mengulanginya. Hukuman ini dilaksanakan apabila larangan 

yang telah diberikan ternyata masih dilakukan oleh siswa. Namun hukuman 

tersebut tidak harus hukuman badan, melainkan bisa menggunakan tindakan-

tindakan, ucapan dan syarat yang menimbulkan mereka tidak mau melakukannya 

dan benar-benar menyesal atas perbuatannya. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.  

َالِة َوهُْم أًْبنَاُء َسْبعِ ِسنِْيَن َواْضِربُْوهُْم َعلَْيهَا َوهُْم أَْبنَاُء  ُم ُروا أَْوَالَدُكْم بِالصَّ
. َعْشرِ   

 Artinya: “Dari Amr bi Syu'aib ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah saw. 
pernah bersabda suruhlah anak-anamu melakukan shalat sejak usia 
sepuluh tahun dan pukullah jika tidak mau sholat di usia sepuluh tahun”. 
(HR. Abu Dawud)70F

71 
 

Dari hadis di atas, bahwa hukuman dalam Islam adalah salah satu cara atau 

tindakan yang dilakukan oleh pendidik kepada seseorang menimbulkan dampak 

yang tidak baik (penderitaan atau perasaan tidak enak) terhadap anak didiknya 

berupa denda atau sanksi yang ditimbulkan oleh tindakan yang sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan agar siswa menyadari kesalahan diperbuatnya dan 

tidak mengulanginya lagi . 

Sebagaimana yang diungkapkan seorang informan bahwa: 

....tidak boleh merokok di kelas kalau merokok di kelas dihukum, kalau ada 
yang lompat pagar dihukum, yang panjang rambutnya dihukum, yang 
terlambat apel pagi dihukum dan semua ada dalam tata tertib sekolah. Jadi 
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setiap pelanggaran ada hukumannya sehingga siswa hari demi hari itu siswa 
itu berkurang pelanggarannya..72 

Penjelasan di atas, didukung oleh pernyataan informan bahwa “siswa 

dibiasakan datang tepat waktu dan kalau terlambat mendapat hukuman”.73 

Dari penjelasan di atas, hukuman ialah cara untuk mengarah suatu tingkah 

laku agar berlaku secara umum. Dalam hal ini hukuman diberikan ketika suatu 

tingkah laku yang tidak dilakukan oleh siswa atau siswa tidak memberikan respon 

atas nasehat atau teguran yang diberikan oleh pihak sekolah dalam rangka 

pembinaan akhlaknya.  

Upaya yang dilakukan guru Agama Islam dalam membina akhlak siswa di 

SMA Negeri 2 Kendari selain menggunakan cara-cara di atas, pembinaan akhlak 

siswa juga melalui program-program kegiatan sekolah yang diharapkan bisa 

meningkatkan pembinaan akhlak siswa. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya 

ialah seperti yang dikemukakan oleh seorang informan sebagai berikut: 

Yang pertama, setiap ketemu guru siswa jabat tangan dan mencium 
tangannya guru, yang kedua dari cara berpakaian sudah diatur dalam tata 
tertib sekolah jadi, tidak boleh pakai celana botol, tidak boleh 
membangkang, dan bagi laki-laki tidak boleh rambutnya panjang berikut 
setiap hari jum’at diusahakan yasinan bersama, rangkaian tausiyah. Apa 
tujuannya agar tertanam dalam hatinya dan diamalkan dalam kehidupannya 
sehari-hari, berikut kalau tiba saatnya sholat harus sholat bersama di masjid, 
yang berikut setiap yang terlambat dihukum sesuai tata tertib sekolah, kalau 
hari jum’at hukumannya bernuansa Islam.74 
 

a. Pengajian dan Ceramah Setiap Hari Jum’at 

Kegiatan  ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  agar siswa mampu memahami  

dan mentadaburi ayat Al-Qur’an dengan baik dan mampu mengamalkannya dalam 

kehiupan sehari-hari.  
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Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan bahwa: “...setiap hari 

jum’at diusahakan yasinan bersama, rangkaian tausiyah. Apa tujuannya agar 

tertanam dalam hatinya dan diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari,...”.75 Hal 

ini didukung oleh ungkapan informan yang mengatakan bahwa “bentuk-

bentuknya itu seperti melaui kegiatan hari jum’at seperti yasinan”.76 

Berdasarkan penjelasan di atas, mengadakan pengajian dan mendengarkan 

ceramah setiap hari jum’at sangat dituntut oleh guru PAI karena mengingat juga 

bahwa amalan-amalan tersebut yang dilakukan pada hari jum’at sangat banyak 

keutamaannya.  

b. Shalat Dzuhur Berjama’ah 

Dengan kegiatan diwajibkannya shalat berjama’ah dhuzur diharapkan 

dapat membentuk kedisiplinan siswa dalam melakukan setiap kegiatan, apalagi 

shalat merupakan ibadah yang wajib maka harus dilakukan tepat pada waktunya 

sehingga mereka tidak merasa terbebani melaksanakan itu semua.  

Hal ini diungkapkan oleh seorang informan bahwa: “..... kalau tiba saatnya 

sholat dzuhur harus sholat bersama di masjid, yang berikut setiap yang terlambat 

dihukum sesuai tata tertib sekolah, kalau hari jum’at hukumannya bernuansa 

Islam”.77 Hal ini senada dengan ungkapan seorang informan bahwa “Sholat 

berjamaah,  melalui  rohis  juga,  hari  juma’at  yasinan  setelah  itu  memberikan  

ceramah/tausiyah dari guru agama”.78  
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Berdasarkan penjelasan di atas, mengingatkan siswa untuk sholat 

berjamaah selama jam sekolah menjadi tanggung jawab seorang guru lebih khusus 

lagi guru PAI. Karena guru adalah orang tua siswa di sekolah akan tetapi selain 

menjadi tanggung jawab guru terlebih dahulu guru harus mampu menjadi panutan 

siswa, misalnya guru menyuruh siswa untuk shalat berjamaah sementara guru 

lebih mengutamakan shalat sendiri. 

c. Memperingati/Merayakan Hari Besar Agama Islam.  

Kegiatan ini dimaksudkan supaya siswa dapat menelaah makna dari 

peringatan hari-hari besar islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan 

bahwa “bentuk-bentuknya itu seperti melaui kegiatan hari jum’at seperti yasinan,  

memperingati hari-hari besar keagamaan seperti maulid nabi”.79  

 Berdasarkan penjelasan di atas, melakukan kegiatan-kegiatan pada hari 

hari besar agama Islam ialah megenang suatu peristiwa yang pernah terjadi pada 

hari-hari tertentu dengan tujuan agar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebagai umat Islam tentunya sering menjalankan dan memahami tentang hari-hari 

penting tersebut.  

d. Adanya Tata Tertib Sekolah.  

Dengan adanya tata tertib tersebut merupakan sesuatu untuk mengatur 

akhlak atau perilaku yang diharapkan terjadi pada diri siswa, sehingga siswa 

memiliki pribadi yang baik. Tanpa adanya tata tertib otomatis pembinaan Akhlak 

siswa tidak akan mungkin bisa terwujud, sebaliknya dengan melaksanakan tata 

tertib yang ada, maka dengan sendirinya akan membentuk pribadi siswa yang 
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berakhlak. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang informan bahwa: 

“.....Pengawasan juga di sini melalui tata tertib tentang aturan-aturan di 

sekolah”.80 Pernyataan di atas juga dipertegas oleh salah seorang informan bahwa 

“setiap yang terlambat dihukum sesuai tata tertib sekolah, kalau hari jum’at 

hukumannya bernuansa islam”.81 

Berdasarkan penjelasan di atas, tata tertib sekolah adalah kewajiban siswa 

dalam mematuhinya. Tetapi seringkali siswa mengeluh terhadap tata tertib 

tersebut yang nampak mengatur kehidupan sehari-hari mereka di sekolah. Namun 

demikian sebenarnya tata tertib sekolah memiliki banyak manfaat yang terasa 

langsung maupun tidak langsung baik terhadap siswa tersebut maupun lingkungan 

sekitarnya. Kerena hal tersebut memiliki manfaat seperti melatih kedisiplinan dan 

tanggung jawab. 

e. Rohani Islam (Rohis) 

Rohani Islam atau yang biasa dikenal dengan sebutan rohis yang di 

diadakan di SMA Negeri 2 kendari meliputi pengajian-pengajian, pembawaan 

materi-materi islamik yang perinciannya tidak didapatkan di kelas. Semua itu 

dilakukan dengan tujuan pembinaan akhlak siswa. Sebagai mana yang dijelaskan 

oleh informan bahwa “Perintah kita melalui rohis, di sini kan ada rohis melalui 

dakwah di masing-masing kelas”.82 Penjelasan tersebut didukung oleh pernyataan 

seorang informan bahwa: “.... melalui rohis juga,...."83 
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Berdasarkan penjelasan di atas, rohis yang dimaksud ialah wadah 

ekstrakurikuler untuk memperdalam ilmu Agama. Rohis memiliki manfaat 

tersendiri untuk anggota yang mengikut sertakan pada kegiatan-kegiatannya 

terutama mengajak kepada kebaikan dengan agenda-agenda yang bermanfaat. 

Rohis juga bukan hanya ekstrakurikuler yang biasa tetapi rohis juga mengajarkan 

ilmu dunia dan akhirat.  

Dari hasil penjelasan tentang strategi-strategi yang digunakan di SMA 

Negeri 2 Kendari di atas, belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan karena 

berdasarkan pernyataan salah seorang informan bahwa: “Tidak, karena masih ada 

yang terdengar bicara kotor. Dari nasehat itu ada siswa yang mendengarkan dan 

ada juga yang tidak mendengarkan”.84 Kemudian pernyataan tersebut diperkuat 

oleh pengamatan langsung peneliti yang menyaksikan langsung siswa-siswanya 

yang sering terlambat dan tidak mengikuti kegiatan hari jum’at seperrti pengajian 

bersama, dan ada juga siswa-siswa yang menghormati guru dengan cara 

bersalaman ketika bertemu.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik 

kesimpulan bahwa strategi guru pendidikan Agama Islam dalam pembinaan 

akhlak siswa di SMA Negeri 2 Kendari dilakukan dengan cara melalui 

pembiasaan, keteladanan, pemberian motivasi, anjuran atau nasehat, larangan, 

pengawasan dan hukuman. Bentuk-bentuk kegiatan lainnya yang dilakukan di 

SMA Negeri 2 Kendari adalah yasinan dan ceramah setiap hari jum'at, shalat 

dzuhur berjamaah, Melakukan kegiatan-kegiatan hari besar agama, Adanya tata 

tertib sekolah dan rohani Islam (Rohis). 

B. Saran 

 Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas hasil penelitian ini yaitu 

strategi guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak siswa di SMA 

Negeri 2 Kendari. maka saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Kepala Sekolah, diharapkan agar selalu menata dan menelaah 

dalam merumuskan berbagai kebijakan yang berkenaan dengan 

pembinaan akhlak khususnya melalui strategi guru pendidikan Agama 

Islam demi tercapai suasana sekolah yang warganya berakhlak mulia. 

b. Bagi pendidik Agama Islam diharapkan agar selalu menemukan solusi atau 

cara dalam pembinaan akhlak siswa dan hendaknya selalu menjadi teladan 

yang baik serta secara bersama-sama melakukan peningkatan dalam 



pembinaan akhlak siswa, sehingga siswa mau melaksanakan dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehai-hari. 

c. Bagi siswa diharapkan dapat menerima dengan ikhlas strategi yang 

diterapkan guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak siswa 

agar siswa menjadi manusia yang berakhlakul karimah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 1 
Instrumen Penelitian 

Dimensi  Indikator  

Strategi guru PAI dalam 

pembinaan akhlak siswa 

1. Pendidikan secara langsung seperti: 

a. Teladan 

b. Anjuran 

c. Latihan 

d. Kompetensi 

e. Pembiasaan 

2. Pendidikan secara tidak langsung seperti: 

• Larangan  

• Koreksi dan pengawasan 

• Hukuman  

Upaya-upaya lain dalam 

pembinaan akhlak 

1. Kegiatan keagamaan 

2. Adanya peraturan-peraturan sekolah atau tata tertib 

Faktor penghambat dan 

pendukung pemberian 

akhlak 

Faktor pendukung yaitu: 

1. Faktor Lingkungan Keluarga 

2. Lingkungan Institusional (sekolah) 

3. Lingkungan Masyarakat (Pergaulan) 

Faktor penghambat yaitu: 

5. Terbatasnya pengawasan pihak sekolah 

6. Kurangnya kesadaran para siswa 

7. Kurangnya sarana dan prasarana 

8. Pengaruh tayangan televisi 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 
 
 

OBSERVASI LAPANGAN 

Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Siswa  

Di SMA Negeri 2 Kendari 

 
No. Kegiatan/Hal-hal Yang diobeservasi Hari/tanggal 

1. 

2. 

3.   

4. 

Pengamatan awal terhadap adanya masalah 

Apel pagi  

Kegiatan belajar mengajar  

Kegiatan hari Jum’at seperti yasinan bersama dan 

mendengarkan ceramah, dan rohani Islam (rohis). 

22 Maret  

2 Mei  

30 April 

6 Mei  dan 13 Mei 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Siswa  

Di SMA Negeri 2 Kendari 

Peneliti  :  Sukriati 

Hari/tanggal:        /      /2016 

Informan  : Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kendari 

1. Bagaiamana strategi guru PAI dalam rangka membina akhlak siswa? 

Seperti apa strategi tersebut! 

2. Apakah keluarga, masyarakat, dan sekolah bekerjasama dalam pembinaan 

akhlak siswa? 

3. Faktor apa saja yang mendukung keterlaksanaan keterlaksanaan strategi 

pembinaan akhlak siswa di sekolah ini? 

4. Apa saja bentuk-bentuk pembinaan akhlak siswa di sekolah ini yang 

ditempuh melalui kegiatan sekolah 

5. Apakah pihak sekolah melakukan pengawasan terhadap siswa? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 

PEDOMAN WAWANCARA 

Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Siswa 

Di SMA Negeri 2 Kendari 

Peneliti  :  Sukriati 

Hari/tanggal:        /      /2016 

Informan  : Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 2 Kendari 

1. Bagaiman strategi anda dalam rangka membina akhlak siswa? 

2. Apakah anda sering memberikan perintah kepada siswa dalam pembinaan 

akhlak? Seperti apa perintah tersebut! 

3. Bagaimana cara anda dalam memotivasi siswa dalam pembinaan akhlak? 

4. Apa saja bentuk-bentuk pembinaan akhlak siswa yang ditempuh melalui 

kegiatan-kegiatan sekolah? 

5. Seperti apa dan bagaiman kegiatan keagamaan yang diterapkan di sekolah ini? 

6. Apakah keluarga, masyarakat dan sekolah bekerjasaa dalam pembinaan akhlak 

siswa? 

7. Apakah sekolah melakukan pengawasan terhadap siswa? 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 

PEDOMAN WAWANCARA 

Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Siswa 

Di SMA Negeri 2 Kendari 

Peneliti  :  Sukriati 

Hari/tanggal:        /      /2016 

Informan  : Siswa SMA Negeri 2 Kendari 

1. Apa saja strategi yang diberikan oleh guru PAI dalam pembinaan akhlak anda? 

2. Apakah dari semua strategi tersebut telah menunjukkan tingkat keberhasilan 

dalam pembinaan akhlak anda? 

3. Bagaimana bentuk teladan yang diberikan guru pai kepada anda? 

4. Bagaiman sikap anda terhadap larangan yang diberikan oleh guru PAI? 

5. Bagaimana Nasehat yang diberikan oleh guru PAI kepada anda? 

6. Bagaiman Motivasi yang diberikan guru PAI kapada anda? 

7. Apakah sekolah, keluarga dan masyarakat bekerjama dalam pembinaan akhlak 

anda? 

8. Apakah guru PAI sering menganjurkan agar anda selalu berperilaku baik? 

9. Apakah pihak sekolah melakukan pengawasan kepada anda? 

10. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keterlaksanaan 

pembinaan akhlak anda? 

11. Apa saja bentuk-bentuk kegiatan pembinaan akhlak anda yang ditempuh 

melalui kegiatan sekolah? 

 
 
 



Lampiran 6 
Rekapan Hasil Wawancara Lapangan Strategi Guru Pendidikan Agama 

Islam Dalam Pembinaan Akhlak Siswa di SMA Negeri 2 Kendari 
Pertanyaan peneliti Narasumber/informan Hasil wawancara 

6. Bagaiamana strategi 
guru PAI dalam rangka 
membina akhlak 
siswa? Seperti apa 
strategi tersebut! 

 
 
 
 
 

7. Apakah keluarga, 
masyarakat, dan 
sekolah bekerjasama 
dalam pembinaan 
akhlak siswa? 

 
 
 
8. Faktor apa saja yang 

mendukung 
keterlaksanaan 
keterlaksanaan strategi 
pembinaan akhlak 
siswa di sekolah ini? 
 

9. Apa saja bentuk-bentuk 
pembinaan akhlak 
siswa di sekolah ini 
yang ditempuh melalui 
kegiatan sekolah. 

 
10. Apakah pihak 

sekolah melakukan 
pengawasan terhadap 
siswa? 

Kepala sekolah 

Strategi guru agama kalau 
di sekolah ini, seperti 
membiasakan anak-anak 
menghormati guru-guru 
dengan mencium 
tangannya kalau bertemu, 
siswa dibiasakan datang 
tepat waktu dan kalau 
terlambat mendapat 
hukuman.  
Yah, kalau di sekolah siswa 
kurangajar kita tegur tapi 
kalau pulang itu urusannya 
orang tua. Dan sebenarnya 
yang pertama membina 
akhlak siswa itu dari 
keluarga jadi kami di sini 
hanya mengembangkannya. 
Kalau faktor yang 
mendukung banyak seperti 
dari lingkungan. Kalau 
penghambatnya kesadara 
siswa itu, sudah tau sering 
dihukum kalau terlambat 
masih mau terlambat juga. 
Bentuk-bentuknya itu 
seperti melaui kegiatan hari 
jum’at seperti yasinan, 
memperingati hari-hari 
besar keagamaan seperti 
maulid nabi. 
Yah, seperti yang saya 
bilang tadi, kalau di 
sekolah siswa masih dalam 
pengawsan tapi kalau 
sudah di rumah itu orang 
tuanya. 

 
 
 
 
 



Lampiran 7 
Rekapan Hasil Wawancara Lapangan Strategi Guru Pendidikan Agama 

Islam Dalam Pembinaan Akhlak Siswa di SMA Negeri 2 Kendari 
Pertanyaan peneliti Narasumber/informan Hasil wawancara 

8. Bagaimana strategi 
anda dalam rangka 
membina akhlak siswa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Apakah anda sering 

memberikan perintah 
kepada siswa dalam 
pembinaan akhlak? 
Seperti apa perintah 
tersebut! 

 
 
 
 
 
 
 
 
10. Bagaimana cara 

Guru PAI 

Yang pertama, setiap 
ketemu guru siswa jabat 
tangan dan mencium 
tangannya guru, yang 
kedua dari cara 
berpakaian sudah diatur 
dalam tata tertib sekolah 
jadi, tidak boleh pakai 
celana botol, tidak boleh 
membangkang, dan bagi 
laki-laki tidak boleh 
rambutnya panjang 
berikut setiap hari jum’at 
diusahakan yasinan 
bersama, rangkaian 
tausiyah. Apa tujuannya 
agar tertanam dalam 
hatinya dan diamalkan 
dalam kehidupannya 
sehari-hari, berikut kalau 
tiba saatnya sholat harus 
sholat bersama di masjid, 
yang berikut setiap yang 
terlambat dihukum sesuai 
tata tertib sekolah, kalau 
hari jum’at hukumannya 
bernuansa islam. 
Perintah kita melalui 
rohis, di sini kan ada 
rohis melalui dakwah di 
masing-masing kelas. 
Yang  pertama perintah 
patuh kepada guru yang 
kedua perintah membaca 
do’a pada saat memulai 
pelajaran dan selesai 
mengajar ketua menyuruh 
untuk jabat tangan 
dengan dan cium tangan 
guru itu yang pernah kita 
lakukan. 
Setiap apel pagi, ada 



anda dalam memotivasi 
siswa dalam pembinaan 
akhlak? 

 
 
 
 
11. Apa saja bentuk-

bentuk pembinaan 
akhlak siswa yang 
ditempuh melalui 
kegiatan-kegiatan 
sekolah? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Seperti apa dan 

bagaimana kegiatan 
keagamaan yang 
diterapkan di sekolah 
ini? 

 
 
 
 
13. Apakah keluarga, 

masyarakat dan sekolah 
bekerjasaa dalam 
pembinaan akhlak 
siswa? 

 
14. Apakah sekolah 

melakukan pengawasan 
terhadap siswa? 

nasehat-nasehat terutama 
dalam pembinaan, jadi 
semua guru yang piket 
memberikan nasehat 
dalam pembinaan akhlak 
seperti pentingnya 
agama. 
Bentuk pembinaan seperti 
tadi, misalnya apel pagi 
guru yang piket berdiri di 
gerbang kemudian setiap 
siswa yang menjabat 
tangan guru, yang kedua 
kegiatan rohis di situ ada 
pengajian-pengajian yang 
dilaksanakan rohis, yang 
berikut ada latihan 
kepemimpinan islam 
yang dilaksanakan di 
sekolah, yang berikut di 
sini kan kebanyakan 
agama islam jadi 
ditugaskan untuk 
berdakwah tentang 
melaksanakan perintah 
sholat. 
Yang tadi mi, seperti 
sholat berjamaah, melalui 
tausiyah dalam 
memperingati hari-hari 
besar islam, di situ semua 
siswa mendengarkan dan 
mencatat setelah 
mencatat distor ke guru 
agamanya sebagai tugas. 
Alhamdulillah, komite 
sekolah apabila 
menetapkan program-
program sekolah selalu 
dimusyawarahkan dengan 
orang tua. 
Iya, pengawasan ketat,  
tidak boleh merokok di 
kelas kalau merokok di 
kelas dihukum, kalau ada 
yang lompat pagar 



dihukum, yang panjang 
rambutnya dihukum, 
yang terlambat apel pagi 
dihukum dan semua ada 
dalam tata tertib sekolah. 
Jadi setiap pelanggaran 
ada hukumannya 
sehingga siswa hari demi 
hari itu siswa itu 
berkurang 
pelanggarannya.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 8 
Rekapan Hasil Wawancara Lapangan Strategi Guru Pendidikan Agama 

Islam Dalam Pembinaan Akhlak Siswa di SMA Negeri 2 Kendari 

Pertanyaan peneliti  Narasumber/informan Hasil wawancara 
12. Apa saja strategi yang 

diberikan oleh guru PAI 
dalam pembinaan akhlak 
anda? 

13. Apakah dari semua 
strategi tersebut telah 
menunjukkan tingkat 
keberhasilan dalam 
pembinaan akhlak anda? 
 

14. Bagaimana bentuk 
teladan yang diberikan 
guru PAI kepada anda? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Bagaiman sikap anda 
terhadap larangan yang 
diberikan oleh guru PAI? 

Siswa 

Memberikan motivasi, 
teladan, nasehat. Jadi tiap 
ada jamnya masuk pasti itu 
semua ada. 
Tidak, karena masih ada 
yang terdengar bicara 
kotor. Dari nasehat itu ada 
siswa yang mendengarkan 
dan ada juga yang tidak 
mendengarkan. 
Guru pendidikan islam 
selalu memulai pelajaran 
dengan memotivasi siswa 
selain memotivasi, guru 
juga harus menampilkan 
dari caranya, misalnya 
cara berpakaiannya karena 
secara tidak langsung guru 
itu adalah teladan siswa, 
cara berpakaiannya harus 
rapi, potongan rambutnya 
juga harus sesuai, jangan 
ada guru yang menyuruh 
siswanya potong 
rambutnya khususnya 
cowoknya tapi malah 
gurunya yang gondrong, 
itu bermasalah. Yang 
kedua dari cara berbicara 
guru punya peran penting 
karena dari caranya 
berbicara bisa menjadi 
ledakan-ledakannya siswa. 
Kadang juga guru agama 
sebelum masuk dia 
luangkan dulu waktunya 
untuk shalat  dhuha agar 
kami itu tiru. 
Oh iye, baik karena 
larangannya juga ada 
manfaatnya. Kadang juga 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Bagaimana Nasehat 

yang diberikan oleh guru 
PAI kepada anda? 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Bagaiman Motivasi 

yang diberikan guru PAI 
kapada anda? 

 
 
 
 
 
 
 
 

18. Apakah sekolah, keluarga 
dan masyarakat bekerjama 
dalam pembinaan akhlak 
anda? 

larangan di sini,  kan ada 
mata pelajaran tentang 
kelestarian lingkungan jadi 
saya telaah dulu, seperti 
guru jelaskan kita harus 
menjaga lingkungan 
karena agama juga 
menganjurkan. Jadi kami 
langsung 
mengaplikasikannya 
karena menjaga 
lingkungan adalah bagian 
dari iman. 
Nasehatnya kalau di kelas 
masuk mata pelajaran dia 
menyuruh kita untuk 
shalat karena shalat wajib 
dan dia selalu bercerita 
tentang kehidupan sehari-
hari dia menasehati kita 
dalam menjalankan 
kehidupan sehari-hari. 
Contoh kecil, Kan ada 
mata pelajaran 
melestarikan lingkunga 
dari melestarikan 
lingkungan itu yang 
umumnya membuang 
sampah pada tempatnya, 
kemudian tata krama kita 
juga. 
Iya sering, karena setiap 
materi yang ia ajarkan itu 
selalu diselipkan dengan 
motivasi. Dia memotivasi 
bagaimana gambaran masa 
depan kita untuk 
kehidupan yang lebih baik 
dia memberikan contoh 
tokoh-tokoh dari luar, 
orang-orang luar saja bisa, 
mengapa kita tidak. 
Iya, keluarga, sekolah dan 
masyarakat itu sangat 
berpengaruh terhadap 
pembinaan akhlak kita, 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Apakah guru PAI sering 
menganjurkan agar anda 
selalu berperilaku baik? 

 
 
 
 
 

20. Apakah pihak sekolah 
melakukan pengawasan 
kepada anda? 
 

 
 
 
 
 
 
 

21. Faktor-faktor apa saja 
yang mendukung dan 
menghambat 
keterlaksanaan pembinaan 
akhlak anda? 

22. Apa saja bentuk-bentuk 
kegiatan pembinaan 
akhlak anda yang 
ditempuh melalui kegiatan 
sekolah? 

ada  pernah kejadian 
waktu lomba kebersihan 
jadi ada siswa mengambil 
bambu di lingkungan 
masyarakat tapi tidak izin 
di sini masyarakat 
melapor. Jadi siswa 
tersebut diberi sangsi dan 
dinasehati dan sampai-
sampai dipanggil orang 
tua. 
Iya sering, walaupun nda 
masuk mata pelajaran 
ketemu di luar pelajaran 
saja harus selalu 
menekankan harus sopan, 
menghormati yang lebih 
tua, harus berbuat baik 
kepada teman. 
Kalau pengawasan iya, 
tapi tidak seketat mungkin, 
karena pihak sekolahpun 
mengacu kesadaran siswa 
apalagi kita sudah SMA, 
sudah mulai dewasa. 
Sudah tau itu salah kok 
masih melanggar. 
Pengawasan juga di sini 
melalui tata tertib tentang 
aturan-aturan di sekolah. 
Faktor yang mendukung 
pembinaan akhlak itu, saya 
sering nonton seperti 
mozaik islam jadi itu yang 
membangun diri saya. 
Sholat berjamaah, melalui 
rohis juga, hari juma’at 
yasinan setelah itu 
memberikan 
ceramah/tausiyah dari guru 
agama 
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Dokumentasi tgl 29 April dan 3 Mei 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wawancara  
peneliti di 
SMA Negeri 
2 Kendari 



Dokumentasi tgl 6 Mei 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Siswa-siswa 
SMA Negeri 2 
Kendari yang 
sedang 
mengikuti 
kegiatan hari 
juma'at yakni 
yasinan dan 
mendengarkan  
ceramah 

Siswa  SMA 
Negeri 2 Kendari 
yang akan 
mendengarkan 
nasehat dan 
diberi sangsi 
karena terlambat 



Dokumentasi tgl 13 April 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siswa-siswa SMA 
Negeri 2 Kendari 
dan seorang ustadz 
yang akan 
menjalani kegiatan 
rohani Islam 
(rohis) 

Tata tertib SMA 
Negeri 2 Kendari 
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