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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1      Latar Belakang  

 
 

   Perkembangan zaman yang ditopang oleh modernisasi merupakan 

fenomena yang tengah diperbincangkan dikalangan masyarakat luas, seiring 

dengan perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, 

menuntut masyarakat untuk dapat menguasai perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, modernisasi ini telah banyak memberikan dampak bagi 

masyarakat, baik dampak yang bersifat positif  maupun negatif. maka perlu 

kebijaksanaan masyarakat dalam menyikapinnya hal tersebut. terutama bagi 

kalangan remaja  yang telah  duduk dibangku pendidikan formal. 

   Tentu ini menjadi perhatian para pelajar atas dampak yang dirasakan 

dari sisi positif modernisasi, terutama dalam bidang teknologi, Mereka bisa 

mendapatkan berbagai informasi ilmu pengetahuan secara cepat, tepat dan luas, 

tanpa terhalang ruang dan waktu. Namun disisi lain modernisasi  ini juga 

banyak berdampak negatif, bagi mereka yang kurang selektif mencari informasi 

dan ketidak bijaknya dalam menggunakannya.  

   Dapat disaksikan dan ditemui di beberapa media massa, bahwa  

fenomena di lapangan banyak remaja yang menyalagunakan kemajuan 

teknologi. Praktek hidup yang menyimpang dan penyalahgunaan kesempatan 

dengan mengambil bentuk perbuatan sadis dan merugikan orang lain semakin 

tumbuh subur. Perampokan, pembunuhan, pornografi, pergaulan bebas, 
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tawuran antar siswa, ditambah dengan hilangnya penghargaan kepada guru, dan 

lain sebagainya. Hal ini terjadi disebabkan minimnya akhlak yang dimiliki oleh 

pelajar saat ini. 

   Dari ilustrasi fenomena tersebut  dapat dikatakan bahwa, akhlak 

pelajar  dimasa sekarang ini begitu memprihatinkan. Tingkah laku dari seorang 

siswa sekarang ini jarang sekali mencerminkan bahwa mereka adalah seorang 

sosok pelajar. 

   Akhlak merupakan fondasi dasar karakter diri manusia.Hal ini sesuai 

dengan fitrah manusia yang menempatkan posisi akhlak sebagai pemelihara 

eksistensi manusia.Akhlaklah yang menjadi pembeda manusia dan makhluk 

yang lain-nya. Manusia tanpa akhlak akan kehilangan derajat sebagai hamba 

Allah yang paling terhormat. sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub 

dalam surat at-Tiin :4-6 

                    

            

 

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya, Kemudian Kami kembalikan dia ketempat yang serendah-rendahnya, 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi 

mereka pahala yang tiada putus-putusnya”.(Qur‟an 95: 4-6) 

 
 

 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 
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dan batinnya. Dalam sebuah hadis sudah jelas bahwa keutamaan akhlak adalah 

sebagai berikut : 

ًا أْل َم ُمن ًا أْل َم نُم ن أْل الَمن نان ٌْل َم ٍْل ن    اْل ُم ْل ِم 
 

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik 

akhlaknya”.(HR.At Tirmidzi).  

 

 

 

 

jn 

 

 Berdasarkan 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 SWT. 

    Akhlak yang baik secara umum dapat dibentuk dalam diri setiap 

manusia, karena Allah SWT memerintahkan untuk berakhlak mulia dan 

menjauhi akhlak tercela.Akhklak dapat dibentuk berdasarkan asumsi bahwa 

akhlak adalah hasil dari usaha pembinaan, bukan terjadi dengan sendirinya. 

    Pembinaan akhlak oleh pendidik adalah solusi permasalahan-

permasalahan akhlak yang tengah melandah generasi pelajar masa kini dan 

kearah masa depan. Pembinaan yang harus dilakukan salah satunya adalah 

dengan menjalankan kebijakan pemerintah untuk membangun pendidikan yang 

berkarakter, yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 

   Seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan 

pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yang 

diatur dalam sistem pendidikan nasional, Undang-Undang No.20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menetapkan bahwa : 
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  Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; bertujuan untuk 

berkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha Esa, Berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.(Undang-Undang No. 20,2003). 
 

   Faktanya saat ini pendidikan masih belum bisa sepenuhnya 

mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional. Banyak kasus diluar sana yang 

sering terjadi ditengah-tengah masyarakat, bahwa peserta didik pada saat ini 

banyak mengalami penyakit moral sehingga kemerosotan akhlak. Hal ini 

disebabkan karena kehidupan yang kompleks dengan diperhadapkannya 

perkembangan  teknologi yang semakin pesat, dan kurang bijaknya dalam 

menyikapinya. 

   Pembinaan akhlak saat ini semakin diperlukan terutama di zaman 

modern ini yang dihadapkan pada masalah akhlak yang cukup serius, jika 

dibiarkan  akan  menghancurkan masa depan bangsa. Seperti realita sekarang 

ini yang banyak dapat disaksikan dan ditemui di beberapa media massa.  

   Terlebih lagi semakin banyaknya tantangan dan godaan sebagai 

dampak dari kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), 

dampak daripada kemajuan iptek tersebut disamping menawarkan berbagai 

kemudahan dan juga kenyamanan, juga membuka peluang untuk melakukan 

kejahatan lebih canggih lagi, jika ilmu pengetahuan dan teknologi itu 

disalahgunakan.   
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   Peran pendidikan Islam disekolah sangat penting dalam pembinaan 

akhlaqul karimah. Pendidikan Islam merupakan tindakan menuntun,- 

membimbing, dan memberikan pertolongan dari seorang pendidik untuk 

menuju pada tujuan pendidikan Islam. Pendidikan juga berperan untuk 

mengarahkan potensi hidup manusia.supaya memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.    

   Pendidikan adalah faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia, 

baik itu kepribadian yang baik maupun kribadian yang buruk karena pendidikan 

ibarat lampu penerang bagi anak didik dan seluruh manusia, sedangkan yang 

berperan utama dalam menyalakan lampu agar dapat menerangi adalah 

pendidik. Manusia yang terdidik dengan baik, akan menemukan jalan yang 

terang dalam kehidupanyabegitupun sebaliknya.(Akhiiyat, 2008). 

   Dengan demikian, tugas guru Pendidikan Agama Islam disekolah 

adalah membina akhlak dan mendidik siswanya baik pada proses pembelajaran 

bersifat Intrakurikuler  maupun Ekstrakurikuler agar selalu mempraktekkan 

akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan hal hal 

tersebut maka seorang guru harus melakukan pendekatan, diantaranya adalah 

menyusun dan memilih strategi kegiatan pembelajaran yang dapat 

menghasilkan tujuan yang diinginkan dalam pendidikan. 

   Sebagaimana Abdul Majidmengemukakan bahwa strategi pembelajaran 

adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan pendidik atau guru 

dan peserta  didik/siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif 
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dan efesien,(Majid, 2015). Dengan menerapkan strategi pembelajaran yang 

sesuai dengan kondisi siswa serta kondisi lingkungan, maka tujuan pendidikan 

akan mudah dicapai oleh guru terutama dalam pembinaan akhlakul karimah. 

   Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 24 Juni 2019 pada 

lingkungan SMK N 1 Molawe Desa Mowundo kec.Molawe. melalui 

wawancara dengan guru PAI, bahwa di SMK Negeri 1 Molawe terdapat 

pembinaan akhlak siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler, Hal ini dilakukan 

secara terus-menerus supaya siswa terbiasa melakukanhal-hal yang 

mendatangkan kebaikan dalam dirinya. (Burhan S.Pd.I 2019) 

   Dari permasalahan yang diuraikan, kiranya dalam rangka pembinaan 

akhlakul karimah mereka, sosok guru Pendidikan Agama Islam perlu 

menggunakan strategi dan metode khusus sehingga diharapkan berdampak 

positif pada peningkatan keagamaan dan pembinaan akhlaktul kharimah 

mereka.Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih dalam 

dengan melakukan langkah penelitian dan mengkaji terhadap tema tersebut 

dengan pertimbangan bahwa di SMK Negeri 1 Molawe merupakan salah satu 

lembaga pendidikan umum yang memiliki tempat strategis yang dapat 

dijangkau dengan berbagai alat saran transportasi, Sekolah ini juga merupakan 

satu-satunya sekolah menengah kejuruan yang berstatus negeri yang terletak di 

Kabupaten Konawe Utara kecamatan Molawe desa Mowundo  

 
   Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas maka peneliti tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam.sehingga peneliti tertarik untuk meneliti 
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permasalahan  tersebut yang dituangkan dalam judul :“Strategi Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Akhlakul Karimah Siswa 

Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Di SMK Negeri 1 Molawe”   

1.2  Fokus Masalah 

   Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka 

penulis membatasi masalah agar tidak meluas maka perlukiranya diberi 

batasan. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yakni 

Strategi guru pendidikan Agama Islam dalam pembinaan akhlakul Karimah     

Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakulikuler  di SMK Negeri 1 Molawe. 

1.3     Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1.3.1 Bagaimana kondisi akhlak siswa di SMK N 1 Molawe? 

1.3.2 Bagaimana strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan 

  akhlakul   karimah siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMK  

 Negeri Molawe? 

1.3.3 Apakah faktor pendukung dan penghambat pembinaan akhlakul 

 karimah  siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 

Molawe? 

1.4      Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Untuk mengetahui kondisi ahklak siswa di SMK N 1 Molawe 
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1.4.2 Untuk Mengetahui strategi guru pendidikan agama islam dalam 

pembinaan akhlakul   karimah siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler 

di SMK Negeri 1 MolaweKecamatan Molawe desa Mowundo 

Kabupaten konawe utara 

1.4.3  Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat guru 

 pendidikan agama islam dalam pembinaan akhlakul karimah siswa 

melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Molawe 

Kecamatan Molawe Desa Muwundo Kabupaten Konawe Utara? 

1.5      MamfaatPenelitian 

 

  Diharapkan temuan dalam penilitian ini dapat bermanfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. 

a.   Secara teoritis penelitian ini bisa digunakanuntuk: 

 1.5.1 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khazana keilmuan 

  terutama dalam ilmu pendidikan dan pengajaran Pendidikan Agama 

  Islam. 

1.5.2 Penelitian ini dapat menunjang pengembangan informasi tentang

 pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Molawe

 Kecamatan Molawe Desa Muwundo Kabupaten Konawe Utara 

b. Secara praktis penelitian ini bisa digunakan untuk: 
 

1.5.1 Khususnya bagi lembaga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 

terhadap pola pembinaan yang selama ini telah diaktualisasikan dan 

juga sebagai acuan untuk perkembangan pembinaan di masa yang 
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akandatang. 

1.5.2 Bagi guru sebagai tenaga pendidik dan figur bagi peserta didik dimasa 

yang terus peserta didik berkembang dapat memberi informasi kepada 

guru dalam strategi membimbing dan membina siswa agar senantiasa 

memiliki akhlak yang baik. 

1.5.3 Begitupun bagi penulis sebagai transformasi tambahan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman yang nantinya dapat digunakan sebagai 

bekal untuk terjun ke dalam duniaPendidikan dimasa futuristis. 

 

1.6      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. 

 1.6.1 Strategi Pembinaan Guru PAI 

   Strategi Guru Pendidikan Agama Islam, dalam pembinaan akhlakul 

karimah siswa adalah kegiatan yang direncanakan oleh guru PAI, untuk 

membina akhlakul kharimah siswa,  yang dilakukan diluar jam pelajaran 

berupapembinaan akhlak kepada Allah SWT, akhlak sesama manusi yang 

dilaksanakan di luar jam pelajaran. 

 1.6.2  Pembinaan Ahklakul Karimah Siswa 

  Pembinaan ahklakul karimah siswa adalah tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan oleh pendidik, untuk mengubah perilaku siswa menjadi lebih baik 

lagi, dan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Perilaku siswa yang baik menjadi 
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budi pekerti mereka yang dapat meningkatkan harkat martabat mereka dimata 

orang lain dan akhlak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu sikap 

dan tingkah laku yang dilakukan murid dengan indikator yang mencerminkan 

sikappatuh, sikap jujur, sikap hormat, dan kasih sayang. 

1.6.3  Kegiatan Ekstrakurikuler 

 Kegiatanekstrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang 

diselenggarakan di luar jam pelajaran yang disesuakan dengan kebutuhan 

pengetahuan, pengembangan,bimbingan dan pembiasaan siswa agar memiliki 

kemampuan dasar penunjang.Kegiatan-kegiatan dalam program ekstrakurikuler 

diarahkan pada pembinaan memantapkan pembentukan kepribadian siswa. 

Dalam hal pendidikan agama Islam kegiatan ini dikemas melalui aktifitas shalat 

berjama‟ah/sholat jum‟at di sekolah, doa bersama, perayaan hari besar Islam, 

Penerapan budaya 5S(Salam, Senyum, Salim, Sopan, danSantun) dan Bakti 

sosial (Baksos) yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 


