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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

 2.1 Deskripsi  Strategi Guru Pendidikan Agama Islam 

2.1.1    Pengertian Strategi Guru PAI 

Secara bahasa, strategi bisa juga disebut sebagai „siasat‟,kiat‟, atau 

„cara‟.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,“Strategi adalah rencana yang 

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus”.(KBBI, 

2015).Sedangkan 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”.(Nata, 2019). Dalam dunia pendidikan “strategi 

diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang 

didesain untuk mencapai tujuan pendidikan”.(Hamruri, 2012)‘ 

Menurut Sudirman AM, strategi guru adalah meningkatkan kegiatan 

dan pengembangan kegiatan belajar siswa, membimbing dan mengarahkan 

kegiatan belajar sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan, dan sebagai pencetus 

ide dalam proses belajar mengajar.(Hawi, 2014). 

 Dari uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa strategi  

merupakan cara-cara yang digunakan oleh seorang guru serta langkah-langkah 

terencana yang berisi tentang rangkaian kegiatan-kegiatan yang mengarahkan 

peserta didik dalam melaksanakan suatu kegiatan pendidikan baik secara teori 

mapun praktek agar kegiatan berjalan dengan efektif dan efesien, dan 
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memberikan ketercapain pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan tujuan 

yang diinginkan. 

2.1.2  Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi 

bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan 

rohani agar mencapai kedewasaan, mampu melaksanakan tugasnya sebagai 

makhluk Allah SWT khalifah di muka bumi, sebagai makhluk sosial dan 

sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri.(Aziz, 2009) 

   Sedangkan  guru  (pendidik)  dalam perspektif pendidikanIslam 

adalah orang-orang yang bertanggung jawabterhadap perkembangan peserta 

didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik 

potensi afeksi, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran 

Islam.(Aziz, 2009) 

   Guru merupakan perpanjangan tangan dari orang tua dalam mendidik 

anak, sekaligus orang yang paling bertanggung jawab atas perkembangan 

siswanya, karena di sekolah guru merupakan pemimpin bagi peserta didiknya. 

Berkaitan dengan masalah pemimpin, Allah SWT telah menegaskan dalam 

surat al-An‟am ayat 165 yang berbunyi: 
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Terjemahan : 
ن

            Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan 

Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) 

beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya 

kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan 

Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qur‟an 

6: 165). 
 

   Sebagaimana seorang pemimpin, guru akan mempunyai pengaruh 

terhadap anak didiknya, pengaruh tersebut ada yang terjadi melalui pendidikan 

dan pengajaran yang dilakukan dengan sengaja, dan ada pula yang terjadi 

secara tidak sengaja yang terkadang tidak disadari oleh guru tersebut. Oleh 

sebab itu, guru harus menyadari bahwa segala sesuatu pada dirinya akan 

merupakan unsur pendidikan bagi siswanya. 

   Guru Pendidikan Agama Islam harus berupaya mendesain Pendidikan 

Agama Islam secara efektif sebagai solusi untuk membebaskan para pelajar 

dari aspek-aspek pendidikan barat yang tidak sejalan dengan nilai-nili Islami 

dalam era globalisasi sekarang ini.Guru Pendidikan Agama Islam dituntut 

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat menghadapi era tersebut. (Rusmaini, 

2014)Guru Pendidikan Agama Islam juga menjadi teladan bagi siswa dalam 

mengajarkan ajaran Islam dan guru Pendidikan Agama Islam harus membantu 

siswa untuk mengembangkan akhlak mulia agar lebihbaik. 

   Berdasarkan pendapat di atas peneliti menyimpulkan guru Pendidikan 

Agama  Islam adalah seorang tenaga pendidik yang memberikan pelajaran 

Agama Islam dengan melalui kegiatan bimbingan serta bertanggung jawab 

untuk mengajar, membimbing dan membina anak didik agar terbentuk 

kepribadian dan pola pikir yang islami sehinga merepresentasikan kepribadian 
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yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia dalam 

kehidupan pribadi masyarakat, bangsa dannegara. 

2.2 Deskripsi Pembinaan Akhlak 

2.2.1  Pengertian PembinaanAkhlak 
 

   Pembinaan berasal dari kata “bina” yang mendapat awalan-pe dan 

akhiran-an yang berarti pembangunan, perbaikan, atau pembaharuan. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan adalah sebuah proses, cara 

membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang 

baik.(KBBI, 2008). 

   Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, 

uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yangsebesar-

besarnya.(Damanik, 2014). 

   Pembinaan akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama dalam 

Islam.Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan NabiMuhammad 

SAW.Yang utama adalah untuk menyempurnakan akhlak 

yangmulia.(Nata,2010) 

   Berdasarkan definisi pembinaan akhlak di atas, maka yang dimaksud 

pembinaan akhlak adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, sungguh-

sungguh, dan terencana dalam rangka pembentukan akhlak mulia dengan 

membimbing, mengarahkan dan memberikan pembelajaran dan pengalaman 

ajaran agama Islam kepada siswa SMK Negeri 1 Molawe, sehingga terbentuk 
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kepribadian dan pola pikir islami serta mereka memahami,menerapkansikap 

jujur, sikap hormat, dan sikappatuh, dan kasih sayang.Hal ini tidak sekedar 

menjadi pemahaman tetapi mampu dan terbiasa menjalankannya dalam 

kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. 

   2.2.2 Ruang Lingkup Akhlak Kharimah 

 

 Al-Qur‟an dan hadismengandung banyak ajaran tentang akhlak. Bila 

diklasifikasikan, akhlakul karimah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

akhlak kepada Allah SWT, akhlak kepada sesam manusia dan akhlak 

terhadaplingkungan. Sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini 

yakni:(Dosen PAI UM,2015) 

2.2.2.1 AkhlakTerhadapAllah SWT  

  Akhlak dalam lingkup ini diartikan sebagai sikap yang ditunjukkan 

oleh manusia kepada Pencipta alam semesta termasuk dirinya sendiri. Sikap 

inidimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan menjalankan segala perintah 

Allah SWT dan menjauhi laragannya. Selain itu, manifestasi akhlak kepada 

Allah SWT juga ditunjukan dengan komitmen yang kuat untuk terus 

memperbaikai kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan 

menjalankan seruh kewabijan yang diperintahkan oleh Allah SWT berupa 

melaksankan shalat atau yang terkandung pada rukun islam. Intinya, semua 

prilaku seorang yang memiliki akhlak yang baik kepada Allah SWT harus 

tercermin dalam tingkah laku sehari-harinya yang sesui dengan syariat islam. ( 

H.M. Jamil, 2013). 
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2.2.2.2 Mensyukurinikmat-nikmat-Nya 

 

Bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan adalah 

keniscayaan bagi manusia.Perbuatan ini merupakan suatu bentuk akhlak 

kepada Allah SWT. Hal ini secara langsung diperintahkanAllah SWT dalam al-

Qur‟an termaktub (Q.S. al-Nahl:114) 

                       

Terjemahan: 
 

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah 

kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja 

menyembah. (Qur‟an 16:114). 

 

2.2.2.3 Shalat 

 

 Shalat merupakan ibadah teragung dalam islam dan pilar kedua 

setelah dua kalimat syahadat, Berbeda dengan kewajiban lain, shalat 

diperintahkan langsung dari Allah SWT kepada nabi pada malam Mi’raj tanpa 

melalui perantara. ( Mu‟is, 2009).Oleh sebab itu ibadah shalat adalah salahsatu 

amalan yang laing utama dihisab kelak di akhirat, dan salah satu mtode yang 

peling efektif dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagaman firman 

Allah SWT dalam al-Qur‟an termaktub (Q.S. al-ankabut, 29 :45) 

                 

          ن

 

 

Terjemahan: 
 

 Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan 
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dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- 

perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) 

adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

2.2.2.4 Akhlak TerhadapRasulullah SAW 

 

  Salah satu pokok akhlak yang mulia yang harus kita tegakkan dalam 

rangka penghambaan diri secara total kepada Allah SWT adalah mengikuti 

jejak Rasulullah SAW. Allah SWTberfirmandalam Qur‟ansuratAliImran ayat 

31: 

                  

 

 

Terjemahan: 
 

Katakanlah,"Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya 

Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu."Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.( Qur‟an 3:31). 
 

  Akhlak terhadap Rasulullah SAW dapat tercerminkan melalui rasa 

cinta kita terhadap beliau, mengikuti dan menaati Rasulullah SAW, 

mengucapkan shalawat dan salam kepadabeliau. 

2.2.2.5 Akhlak Kepada SesamaManusia 

 

2.5.1 Berbakti Kepada OrangTua 

Berbakti kepada orang tua merupakan perbuatan sangat mulia bahkan utama 

disisi Allah SWT. Hal ini tergambar dari sabda Rasulullah SAW berikut ini: 

 

ن اىنهللانالنل بُّ ن َمأَم ن اْلعَم َم ِم نملسو هيلع هللا ىلصن يُّ ًَّ ن ا َّبِم َمناْلتُم عُموٍدنالنلنسَمن ةُمن:نعَمبْلدُمنهللانب ن َم ْل  اصَّ َم

ننالنل الْلتِمنَم نالنل:ث ن ينالنل:نعلىنوَم ٌْل ِم ن اْلوَم اْلدَم نبِمرُّ نهللان:نث ن ينالنل:نثُم َّ ٍْل ِم ندُمنفىنسَمبِم نَم  اجِم
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Terjemahan:  
 

“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a. ia berkata: “Saya bertanya kepada Nabi saw: 

amal apakah yang paling disukai oleh Allah Ta’ala?”beliau menjawab: 

“shalat pada waktunya. “sayabertanya lagi:“kemudian apa?”beliau 

menjawab:“berbuat baik kepada kedua orang tua.“saya bertanya lagi: 

“kemudian apa?”beliau menjawab:“berjihad(berjuang) di jalan Allah.” 

(H.R. Bukhari dan Muslim). 

 

Orangtuaadalahorangyangsangatberjasadalamhidup kita.Merekalah 

yang merawat,mengasuh, mendidik kita dari sebelum lahir hingga dewasa.Oleh 

karena itu, Islam sangat mengecam anak yang durhaka kepada orang 

tuanya.Rasulullah SAW menghubungkan perbuatan buruk ini dengan syirik. 

  Salah satu contoh perbuatan durhaka kepada orang tua adalah 

membuat mereka menangis.Ibnu Umar menegaskan, “Tangisan orang tua 

termasuk durhaka yang paling besar”(HR. Bukhari).Begitupun Allah SWT 

menegaskan dalam Q.S.al-Isra‟bahwaperkataan “uh” atau “ah” terhadap orang 

tua saja dilarang, apa lagi perbuatan yanglain. 

                             

              ن

 

 

 

Terjemahan: 
 

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain 

Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-

baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai 

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu 

mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 

mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. (Qur‟an 17:23). 

 

2.2.2.6 Menghormati yang Tua, Menyayangi yangMuda 
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 “Tidak termasuk golongan kita orang yang tidak menyayangi kaum muda dan 

tidak menghormati kaum tua” (HR.Ahmad dan Turmudzi) 

 

  Hadis diatas menunjukkan bahwa kita sebagai ummat Islam 

hendaknya senantiasa menyayangi dan memberikan pendidikan yang positif 

terhadap kaum yang lebih muda.Begitupun sebaliknya kaum muda harus 

bersikap hormat kepada orang yang lebihtua. 

2.2.2.7 MenghormatiTetangga 

  Tetangga merupakan lingkungan terdekat kita,mereka yang akan 

cepat memberikan petolongan apabila terjadi kesusahan. Allah SWT berfirman 

dalam (QS. An-Nisa‟:36): 

 

                      

                   

       ن

Terjemahan: 
 

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatupun.dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang 

jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan 

diri,(Qur‟an 4:176). 
 

2.2.3  Dasar dan Tujuan Pembinaan AkhlakSiswa 

 

  Dasar dari pembinaan akhlak siswa, yang sesuai dengan pendidikan 

agaman Islam yaitu Al-Qur‟an dn hadits. Dengan kedua dasar tersebut, guru 

dapat membimbing akhlakuk karimah siswa sesuai dengan syariat Islam.Di 

tambah lagi yang dijadikan pedoman guru adalah ketetapan para ulama yakni 
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ijma‟dan qiyas. 

 

Tujuan pembinaan akhlak siswa adalah sebagai berikut: 

 
 

2.2.3.1 Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT yaitu dengan cara 

menghindari perilaku tercela, dan selalu mebiasakan berbuat baik 

dalam segalahal 

2.2.3.2 Membentuk  pribadi  siswa  yang  berakhlakmulia.Dengan pribadi 

yang berakhlak mulia siswa akan senantiasaberbuatbaik pada 

sesama. 

2.2.3.3 Amar ma‟ruf nahi mungkar terhadap apapun yang dijumpainya 

berdasarkan hukum yang ada. 

2.3  Deskripsi Kegiatan Ekstrakurikuler 

2.3.1  Pengertian Kegiatan Ekstrakurikuler 

 Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar 

kelas dan di luar jam pelajaran (kurikulum) untuk menumbuh kembangkan 

potensi sumber daya manusia yang dimiliki siswa baik berkaitan dengan 

aplikasi ilmu pengetahuan yang didapatkannya maupun dalam pengertian 

khusus untuk membimbing siswa dalam mengembangkan potensi dan bakat 

yang ada dalam dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang wajib maupun 

pilihan.(Kemena,2005).
 

 Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler merupakan pengembangan 

dari kegiatan intarakurikuler atau merupakan aktivitas tambahan, pelengkap 

bagi pelajaran yang wajib. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat 

memberikan peluang pada anak untuk menunjukkan pada orang tua dan teman-

teman apa yang sedang mereka pelajari.(Saputra,2010) 
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 Berdasarkan pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler merupakan sebuah upaya untuk menlengkapi kegiatan 

kurikuler yang berada diluar jam pelajaran, yang dilakukan didalam lingkungan 

sekolah maupun diluar lingkungan sekolah guna melengkapi pembinaan 

manusia seutuhnya dalam hal pembentukan kepribadian peserta didik.  

2.3.2  Tujuan Kegiatan Ekstrakulikuler 

   Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pengertian diatas bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler merupakan wadah untuk menumbuh kembangkan 

potensi yang dimiliki peserta didik. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler berdasarkan Permendikbud No. 62 Tahun 2014, yaitu kegiatan 

ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, 

bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta 

didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan 

nasional.(Permendikbud, 2014) 

  Tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan 

adalah : 

1. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik.  

2. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat mengembangkan bakat dan minat 

peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan 

manusia seutuhnya.  

 Prinsip kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan 

dikembangkan dengan prinsip sebagai berikut : 
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1. Berprinsip individual, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

dikembangkan sesuai dengan potensi, bakat, dan minat peserta didik 

masing-masing.  

2. Bersifat pilihan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan 

sesuai dengan minat dan diikuti oleh speserta didik secara sukarela.  

3. Keterlibatan aktif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler menuntut 

keikutsertaan peserta didik secara penuh sesuai dengan minat dan 

pilihan masing-masing.  

4. Menyenangkan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan 

dalam suasana yang menggembirakan bagi peserta didik.  

5. Membangun etos kerja, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

dikembangkan dan dilaksanakan dengan prinsip membangun semangat 

peserta didik untuk berusaha dan bekerja dengan baik dan giat.  

6. Kemanfaatan sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

dikembangkan dan dilaksanakan dengan tidak melupakan kepentingan 

masyarakat.(Damanik, 2014). 

2.3.3  Jenis-jenis Kegiatan Ekstrakurikuler  

 Kegiatan ekstrakulikululer mempunyai peran penting dalam 

mengembangkan watak dan kepribadian siswa. Cakupan kompetensi siswa 

yang dikembangkan dalam kegiatan ini meliputi: kompetensidan kebiasaan 

dalam kehidupan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, kemampuan 

pemecahan masalah dan kemandirian. Dari beberapa uraian ini maka 

ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pola pendidikan kepribadian atau akhlak 
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pada anak didik di sekolah dapat tersalurkan melalui jenis kegiatan seperti 

diuraikan dibawahini: 

2.3.3.1Pembinaan Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, 

meliputi : 

a. Melaksanakan pribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-

masing 

b. Memperingati hari-hari besar keagamaan 

c. Melaksanakan perbuatan amaliah sesuai dengan norma agama 

d. Membina toleransi kehidupan antar umat beragama 

e. Mengembangkan dan memberdayakan kegiatan keagamaan disekolah 

2.3.3.2 Pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia, antara lain: 

a. Melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah 

b. Melaksanakan gotong royong dan kerja bakti (baik sosial) 

c. Melaksanakan norma-norma berlaku dan tatakrama pergaulan 

d. Menumbuh kembangkan kesadaran untuk rela berkorban 

e. Menumbuhkan sikap hormat dan menghargai warga sekolah 

f. Melaksanaka Kegiatan7K(keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, 

kekeluargaan, kedamaian dan kerindangan 

2.4     Penelitian yang Relevan 

 

 Penelitian terdahulu merupakan salah satu cara untuk mengetahui hasil 

karya ilmiah yang pernah ada sebelumnya, untuk mengetahui karya-karya yang 

pernah ada. Adapun menurut hasil pencarian yang penulis lakukan pada 

penelitian lainnya, dilihat dari dokumentasi atau karya Ilmiah lain yang 

mempunyai sedikit tidaknya persamaan yang dapat dibandingkan 

sebagaiberikut: 

  Penelitian yang dilakukan oleh Asti Nurjanah dengan  judul  
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penelitian “Metode Pembinaan Akhlak melalui Program Ekstrakurikuler Tapak 

Suci (Penelitian di SMP Muhammadiyah 6 Baleendah Bandung”. Penelitian ini 

membahas tentang metode pembinaan akhlak melalui program ekstrakurikuler 

tapak suci (Penelitian di SMP Muhammadiyah 6 Baleendah Bandung serta 

faktor penunjang dan penghambatnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

metode pembinaan akhlak melalui program ekstrakurikuler tapak suci adalah 

metode pembiasaan, keteladanan, nasihat, hukuman, dan ganjaran. Adapun 

faktor pendukungnya terdiri  darisupport dari seluruh komponen sekolah dan 

penyelenggara sekolah, tersedianya sarana danprasarana yang memadai dan 

efektifitas metode yang digunakan. Sementara faktor penghambat terdiri dari 

lingkungan luar sekolah dan budaya masyarakat lingkungan 

sekitar.(Nurjanah,2007). 

  Skripsi yang ditulis oleh Indah Kusnawati Rokhana ”Peran Kegiatan 

Ekstrakurikuler “Seksi Kerohanian Islam” Dalam Pembinaan Mental Siswa 

SMAN 1 Trenggalek, Pendidikan Agama Islam,  FakultasTarbiyah Universitas 

Islam Negeri (UIN) Malang 2006. Berdasarkan penelitian yang diperoleh dapat 

diketahui bahwa pembinaan mental siswa SMAN 1  Trenggalek dapat 

dilakukan dengan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler Seksi Kerohanian 

Islam agar terbina mental yang baik, terbukti dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa siswa sudah mempunyai kesadaranuntuk berakhlak mulia terhadap 

Allah SWT, orang tua, tetangga, guru,  sesama  teman dan terhadap 

lingkungansekitar.(Rokhana,2006). 
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   Tesis yang ditulis Moh Ghufron mahasiswi pascasarjana kosentrasi 

pendidikan Agama Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Upaya 

Pembinaan Akhlak Peserta Didik Melalui Kegiatan Ekstrakurikule Pendidikan 

Agama Islam Di SMP Negeri Tuban”.Hasil dari penelitian ini meliputi: 

terdapat 6 bentuk kegiatan ekstrakurikuler PAI yang dikembangkan di SMP 

Negeri 3 Tuban dan semuanya mengarah pada upaya pembinaan akhlak peserta 

didik. Upaya yang dilakukan dalam rangka pembinaan akhlak peserta didik 

melalui kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam meliputi upaya 

menanamkan dan membangkitkan keyakinan beragama, menanamkan etika 

pergaulan baik dlam lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah serta 

menanamkan kebiasaan yang baik berupa kedisiplinan, tanggung jawab, 

melakukan hubungan social dan melaksanakan ibadah. Kegiatan 

ekstrakurikuler PAI dalam pembinaan akhlak peserta didik dapat berjalan 

secara efektif.Misalnya terjadi peningkata akhlak yang dicapai oleh peserta 

didik setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam dan 

kesadaran peserta didik dalam melaksanakan ibadahsholat.(Gufron,2012). 

 Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti adalah 

terletak pada strategi pembinaan melalui kegiatan ekstrakurikuler, strategi 

pembinaan melalui kegiatan ekstrakurikuler penulis ialah kegitan-kegitan yang 

dilaukan oleh guru pendidikan agama Islamterhadap pelaksanaan pembinaan 

akhlakul kharimah siswa, sedangakn peneliti terdahulu hanya fokus pada satu kegitan 

dalam pembinaan akhlak sedangkan penulis meneliti berkaitan denganberbagai kegitan  

dilakukan dalam pembinaan akhlakul kharimah siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler.  


