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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Upaya Guru  

2.1.1.1 Pengertian Upaya 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk 

mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya 

upaya). Menurut Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional “upaya 

adalah usaha,  akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan 

persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. 

Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan 

ikhtiar.Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap 

sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang 

dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Upaya 

sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang 

kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode, dan alat 

penunjang lainnya(Poerwadarminta, 2018, h. 11-29). 

 

2.1.1.2 Pengertian Guru 

Guru adalah suatu profesi yang membutuhkan dua pendekatan, pertama 

pendekatan formal dan pendekatan subtansial. Dilihat dengan pendekatan formal, 

guru tidak lepas dari suatu profesinya yang identik dengan peraturan perundang-

undangan tentang pendidik serta dalam ranah intstitusional maka guru lekat 

dengan lembaga pendidikan atau sekolah. Sedangkan melalui pendekatan 
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subtansial siapa pun dapat disebut guru dengan syarat ia melakukan proses 

pendidikan atau pengajaran baik di lembaga pendidikan atau pun di luar 

pendidikan formal (Ahyan Yusuf Sya‟bani, 2018, h. 29-175).  

Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak 

didik. Kemudian guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang 

melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak harus dilembaga 

formal, tetapi bisa juga masjid, di surau atau mushola, di rumah dan 

sebagainya.Oleh karena itu, guru memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam 

sebagaimana dinyatakan dalam beberapa teks diantaranya disebutkan “Tinta 

seorang ilmuwan (yang menjadi guru) lebih berharga ketimbang darah para 

syuhada”. Profesi keguruan merupakan profesi yang paling mulia dan paling 

agung dibanding dengan profesi yang lain (Nur Illahi, 2020, h. 3-20).  

Guru adalah pendidik profesional yang tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. 

Guru bukan saja sebagai pengajar tapi juga sebagai motivator dan fasilitator 

dalam proses belajar mengajar, guru juga sebagai orang pertama yang 

memperkenalkan ilmu pengetahuan dan pengajarannya baik dalam sekolah 

maupun sekolah yang akan ditiru dan dicopy oleh anak didik sebagai orang yang 

serba tahu. Nama lain guru dalam Islam adalah murobbi orang yang mendidik 

dan menyiapkan anak didik agar dapat berkarya serta meampu mengatur dan 

memelihara hasil karyanya untuk tidak menimbulkan bencana bagi dirinya, 

masyarakat dan alam sekitarnya. Mu‟alim adalah orang yang menguasai ilmu 

serta mampu mengembangkannya dan dapat menjelaskan manfaatnya untuk 

dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.Mu‟addib adalah orang yang berupaya 
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menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam menciptakan 

peradaban yang bermakna dimasa depan. Mudarris adalah orang yang memiliki 

kepekaan intelektual dan informasi serta memperbarui pengetahuan dan keahlian 

secaa berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas 

kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat dan 

kemampuannya (Nuruddin Araniri, 2020, h. 60-65).  

 

2.1.1.3 Pengertian Upaya Guru 

Upaya Guru adalah cara seorang pendidik untuk menghasilkan prestasi 

(hasil) belajar siswa yang tinggi, guru dituntut untuk mendidik dan mengajar 

siswa dengan menggunakan metode yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran 

di kelas. Guru harus memiliki metode agar anak didik dapat belajar secara efektif 

dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Sebagai seorang tenaga 

pendidikan harus dapat menguasai keadaan kelas sehingga tercipta suasana yang 

menyenangkan (Mardiah Kalsum Nasution, 2017, h. 9). 

Upaya guru ialah cara yang digunakan pendidik untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata 

dan praktis untuk mencapai tujuan. Metode guru merupakan suatu cara atau 

strategi yang dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses belajar pada diri 

siswa untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah agar siswa dapat mencapai 

kompetensi seperti yang diharapkan (Dedy Yusuf Aditya, 2016, h.167). 
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2.1.2 Konsep Menanamkan Nilai Agama 

2.1.2.1 Pengertian Menanamkan Nilai Agama 

 Menanamkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal 

perbuatan atau cara. Menanamkan diartikan sebagai cara/proses atau perbuatan 

menanamkan sesuatu pada tempat yang semestinya (dalam hal ini mengenai nilai 

Agama yang berupa nilai Aqidah, nilai ibadah, nilai akhlak pada diri seseorang 

agar terbentuk pribadi muslim yang Islami). Dengan ditanamkannya nilai Agama 

pada diri seseorang, secara teori akan menumbuhkan kecerdasan secara 

emosional maupun spiritual. Inilah yang menjadi ujung tombak keberhasilan 

generasi bangsa yang akan dating karena mempunyai akhlak yang sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional (Raden Ahmad Muhajir Ansori, 2016, h. 15-32).  

 Nilai menurut Kamus besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa nilai 

adalah harga, hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Nilai adalah 

segala sesuatu yang berharga. Ada dua nilai yaitu nilai ideal dan nilai aktual. 

Nilai ideal adalah nilai-nilai yang menjadi cita-cita setiap orang, sedangkan nilai 

aktual adalah nilai yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari (Kusnilawati, 

2018, h. 3-38). 

 Nilai adalah sesuatu yang abstrak dan tidak bisa dilihat, diraba,  maupun 

dirasakan dan tak terbatas ruang lingkupnya. Nilai sangat erat kaitannya dengan 

pengertian-pengertian dan aktifitas manusia yang kompleks, sehingga sulit 

ditentukan batasnya, karena keabstrakannnya itu maka terdapat bermacam-

macam pengertian nilai. Nilai adalah suatu perangkat keyakinan ataupun 

perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus  

kepada pola pemikiran, perasaan dan keterkaitan maupun perilaku. Nilai adalah 
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suatu pola normatif, yang menentukan tingkah laku yang diinginkan bagi suatu 

sistem yang ada kaitannya dengan lingkungan sekitar tanpa membedakan 

fungsi-fungsi bagian-bagiannya. Nilai merupakan kualitas empiris yang tidak 

dapat didefinisikan, tetapi hanya dapat dialami dan dipahami secara langsung 

(Samhi Muawan Djamal, 2017, h. 168-179). 

Nilai merupakan sesuatu yang abstrak, ideal yang diyakini kebenarannya 

dan dianut serta dijadikan sebagai acuan dasar individu dan masyarakat dalam 

menentukan sesuatu yang dipandang baik, benar, bernilai maupun berharga. 

Nilai merupakan bagian dari kepribadian individu yang berpengaruh terhadap 

pemilihan cara maupun tujuan tindakan dari beberapa alternatif serta 

mengarahkan kepada tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. 

Nilai merupakan daya pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan 

pengabsaan pada tindakan sesorang. Nilai Agama pada intinya dapat dibedakan 

menjadi tiga jenis yaitu nilai Aqidah, nilai syaruah dan nilai akhlak. Nilai 

Aqidah mengajarkan manusia untuk percaya akan adanya Allah yang akan 

senantiasa mengawasi dan memperhitungkan segala perbuatan manusia di 

dunia. Nilai Syariah mengajarkan pada manusia agar dalam setiap perbuatannya 

senantiasa dilandasi hati yang ikhlas guna mencapai ridho Allah. Selanjutnya 

yang terakhir nilai akhlak mengajarkan kepada manusia untuk bersikap dan 

berperilaku yang baik sesuai norma atau adab yang benar dan baik, sehingga 

akan membawa pada kehidupan manusia yang tentram (Wibawati Bermi, 2016, 

h. 4-18). 
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 Agama berasal dari bahasa sansekerta, yang terdiri dari “a” yang berarti 

tidak dan “gam” yang berarti pergi. Jadi secara bahasa Agama dapat diartikan 

dengan tidak pergi., tetap di tempat, langgeng, abadi, yang diwariskan secara 

terus menerus dari satu generasi ke generasi lainnya. Ada juga yang mengartikan 

dengan “gama” yang berarti kacau sehingga secara bahasa Agama diartikan 

dengan tidak kacau. Ini berarti orang yang beragama hidupnya tidak akan 

mengalami kesulitan. Sedangkan secara istilah merupakan serangkaian praktik 

perilaku tertentu yang dihubungkan dengan kepercayaan yang dinyatakan oleh 

institusi tertentu dan dianut oleh anggotanya. Agama memberikan informasi apa 

yang harus dikerjakan oleh seseorang (perilaku atau tindakan), (Siti Nurjanah, 

2018, h. 45-59).  

 Nilai Agama adalah seperangkat ajaran nilai-nilai luhur yang ditransfer 

dan diadopsi ke dalam diri untuk mengetahui cara menjalankan kehidupan sehari-

hari sesuai dengan ajaran –ajaran Islam dalam membentuk kepribadian yang 

utuh. Oleh karena itu, seberapa banyak dan seberapa jauh nilai Agama bisa 

mempengauhi dan membentuk suatu karakter seseorang sangat tergantung dari 

seberapa nilai Agama yang terinternalisasi dalam diri seseorang, maka 

kepribadian dan sikap religiusnya akan muncul dan terbentuk. Nilai Agama 

merupakan bagian dari nilai material yang terwujud dalam kenyataan pengalaman 

rohani dan jasmani. Nilai Agama merupakan tingkatan integritas kepribadian 

yang mencapai tingkat budi (insan kamil). Nilai agama bersifat mutlak 

kebenarannya, iniversal dan suci. Kebenaran dan kebaikan agama mengatasi 

rasio, perasaan, keinginan, nafsu-nafsu manusiawi dan mampu melampaui 



 
 

14 
 

subyektivitas golongan, ras, bangsa, dan stratifikasi social(Raden Ahmad Muhajir 

Ansori, 2016, h. 17-32). 

 Menanamkan nilai Agama adalah meletakkan dasar-dasar keimanan, 

kepribadian, budi pekerti yang terpuji dan kebiasaan ibadah yang sesuai 

kemampuan anak sehingga menjadi motivasi bagi anak untuk bertingkah laku. 

Nilai merupakan suatu yang ada hubungannya dengan subjek, sesuatu yang 

dianggap bernilai jika pribadi itu merasa bahwa sesuatu itu bernilai. Jadi nilai 

adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai tingkah laku. 

Sedangkan agama adalah peraturan Tuhan yang membimbing orang yang 

berakal, dengan jalan memilihnya untuk mendapatkan keselamata dunia akhirat 

di dalamnya mencakup unsur-unsur keimanan dan amal perbuatan. Penjelasan di 

atas memberikan pemahaman bahwa, menanamkan nilai Agama bagi anak-anak 

harus dimulai sejak dini oleh semua pihak dan tidak cukup hanya mengandalkan 

pengajaran di sekolah atau melainkan harus melibatkan partisipasi dan dorongan 

semua pihak yang mengacu pada prinsip-prinsip yang ada. Khususnya melalui 

bimbingan untuk selalu mengajarkan, mengarahkan serta menanamkan 

pembiasaan dan keteladanan. Hal ini dilakukan agar anak tidak hanya 

mengembangkan dimensi kognitifnya, tapi mengupayakan semua dimensi dan 

potensinya berkembang secara optimal dan terintegrasi secara baik berdasarkan 

konteks kehidupan kebangsaan dan keagaamaan mereka (Yasin Nurfalah, 2018, 

h. 94-99).  

 Nilai Agama meliputi aturan yang mengatur tentang hubungan manusia 

dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia 

dengan alam secara keseluruhan. Manusia akan mengalami ketidak-nyamanan, 
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ketidak-harmonisan, ketidak-tentraman jika dalam menjalin hubungan-hubungan 

tersebut terjadi ketimpangan atau tidak mengikuti aturan yang telah diterapkan 

oleh Allah (Wibawati Bermi, 2016, h. 4-18). 

 Menanamkan nilai Agama yang peneliti maksud di sini adalah suatu 

tindakan atau cara untuk menanamkan pengetahuan yang berharga berupa nilai 

Aqidah, ibadah dan akhlak yang berlandaskan pada wahyu Allah dengan tujuan 

agar anak mampu mengamalkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari 

dengan baik dan benar dengan kesadara tanpa paksaan. Dan yang dimaksud 

menanamkan nilai Agama dalam judul ini adalah menngenalkan, mengajarakan 

serta menanamkan isi ajaran Agama kepada anak agar anak mengetahui dan 

memahami Agama serta terbiasa untuk melaksanakan ajaran Agama tersebut. 

 

2.1.2.2 Bentuk-Bentuk Nilai Agama 

1. Nilai Keimanan (Aqidah) 

Aqidah merupakan aspek fundamental dalam Islam yang berhubungan erat 

dengan keyakinan, kepercayaan atau keimanan. Aqidah bersumber dari Al-

Qur‟an, As-Sunnah dan Ijma para Ulama. Berikut ini ada dalil yang berkaitan 

dengan Aqidah : 

Surah Al-Baqarah ayat 2  

                  

Artinya: “Kitab (Al-Qur‟an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi 

mereka yang bertakwa” 
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 Isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 2 adalah Kitab yang ditulis oleh 

Allah, merupakan kitab yang Agung yang tidak mungkin bengkok atau cacat dan 

tidak ada sedikitpun  keraguan didalamnya. Para ulama mengatakan bahwasanya 

janganlah kalian meragukannya adalah larangan keras dari Allah SWT. Yaitu 

yang ditujukan kepada orang-orang yang bertaqwa agar dapat mengambil 

petunjuk dan ilmu yang bermanfaat. Sesungguhnya Al-Qur‟an adalah petunjuk 

bagi seluruh manusi, namun hanya orang-orang yang bertaqwa yang mau 

mengambil sebagai petunjuk dan mengamalkannya. Kaitannya dengan keimanan 

(Aqidah) adalah umat muslim diwajibkan untuk meyakini atau memercayai Al-

Qur‟an sebagai pedoman hidup karena Al-Qur‟an merupakan Kitab yang Agung. 

Surah Al-Baqarah ayat 186 

                          

              

Artinya : “Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka 

(jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang 

yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu 

memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar 

mereka selalu berada dalam kebenaran” 

 Isi kandungan dalam surat Al-Baqarah ayat 186 bahwa kita harus 

senantiasa percaya kepada Allah SWT. bahwa Allah selalu mengabulkan doa bagi 

yang berdoa kepada-Nya apabila beriman dan menyerukan dengan mematuhi 

perintah-Nya itulah yang termasuk orang benar. Kaitannya dengan keimanan 

(Aqidah) bahwa orang yang berdoa dan berusaha dengan mematuhi aturan Allah 
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harus yakin dan percaya bahwa doa yang ia lantunkan akan diijabah oleh Allah 

SWT. 

Surah Al-Maidah ayat 3 

                              

Artinya : “Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah 

Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhoi Islam itu jadi agama 

bagimu”. 

 Isi kandungan surat Al-Maidah ayat 3 menegaskan jika agama Islam 

adalah agama yang paling sempurna.  Sehingga apapun tidak boleh membuat 

syariat baru ataupun menghapus syariat yang telah ada. Di tegaskan pula jika 

Islam merupakan agama yang diridhoi Allah. Hal ini berkaitan dengan keimanan 

(Aqidah) seseorang dalam menetukan pilihannya dalam memilih agama. Dan 

telah dijelaskan bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam. 

Aqidah adalah bentuk masdar dari kata „aqada, ya‟qidu, „aqdan-„aqidatan 

yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian dan kokok.Sedangkan secara 

teknis, aqidah berarti iman, kepercayaan dan keyakinan.Tumbuhnya kepercayaan 

tentunya di dalam hati, sehingga yang dimaksud aqidah adalah kepercayaan yang 

menghujam atau tersimpul di dalam hati. Sedangkan menurut istilah, aqidah 

adalah hal-hal yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa merasa tentram 

karenanya, sehingga menjadi keyakinan kukuh yang tidak tercampur oleh 

keraguan (Raden Ahmad Muhajir Ansori, 2016, 20-32). 

Aqidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang 

mengambil keputusan.Sedang pengertian aqidah dalam agama maksudnya 
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berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan, seperti aqidah dengan adanya 

Allah dan diutusnya para Rasul. Jadi kesimpulannya, apa yang telah menjadi 

ketetapan hati seorang secara pasti adalah aqidah baik itu benar ataupun salah. 

Aqidah adalah urusan yang wajib di yakini kebenarannya oleh hati, 

menentramkan jiwa dan menjadi keyakinan yang tidak bercampur dengan 

keraguan.Karakterisitk aqidah dalam Islam selanjutnya berpengaruh terhadap 

segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia sehingga segala aktivitas tersebut 

bernilai ibadah (Hamid Al-Atsari, 2006, h.33). 

Diantara fungsi aqidah adalah (Pangulu Abdul Karim, 2017, h. 34): 

1) Menuntun dan mengemban dasar ketuhanan yang dimiliki oleh manusia sejak 

lahir. Manusia sejak lahir telah memiliki potensi keberagaman (fitrah), 

sehingga sepanjang hidupnya manusia membutuhkan agama dalam ranngka 

mencari keyakinan terhadap Allah SWT. Aqidah Islam berperan memenuhi 

kebutuhan fitrah manusia tersebut, menuntun dan mengarahkan manusia 

kepada keyakinan yang benar tentang Allah SWT. 

2) Memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa. Agama sebagai kebutuhan 

fitrah manusia akan senantiasa menuntut dan mendorongnya untuk teru 

mencarinya. Aqidah memberikan jawaban yang pasti, sehingga kebutuhan 

rohaninya dapat terpenuhi. Misalnya seseorang yang berkeyakinan bahwa 

setiap rezeki dan segala ketentuannya sudah ditetapkan oleh Allah SWT akan 

merasa tenang dan tidak khawatir akan rezeki yang didapatnya setiap hari. 

3) Memberikan pedoman hidup yang pasti. Keyakinan terhadap Allah SWT yang 

diberikan kepada manusia berfungs memberikan arahan dan pedoman yang 

pasti, sebab aqidah menunjukkan kebenaran keyakinan yang sesungguhnya. 



 
 

19 
 

Aqidah memberikan pengetahuan berasala dari apan dan dari mana manusia 

diciptakan. 

Aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum 

berdasarkan akal, waktu dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di 

dalam hati serta diyakini kesahian dan keberadaannya secara pasti dan ditolak 

segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Setiap manusi memiliki 

fitrah untuk mengakui kebenaran, indera untuk mencari kebenaran, akal untuk 

menguji kebenaran dan wahyu untuk menjadi pedoman dalam menentukan mana 

yang benar dan mana yang tidak. Keyakinan tidak bolehbercampur sedikitpun 

dengan keraguan. Aqidah harus mendatangkan ketentraman jiwa. Artinya sesuatu 

keyakinan yang belum dapat menetramkan jiwa berarti bukan Aqidah. Tingkat 

keyakinan (Aqidah) seseorang tergantung kepada tingkat pemahamannya terhadap 

dalil (Muhammad Amri, La Ode Ismail Ahmad dan Muhammad Rusmin, 2018, h. 

2-199). 

Aqidah dalam agama Islam adalah iman atau kepercayaan. Iman merupakan 

segi teoritis yang pertama-tama dituntut untuk mempercayai dan tidak boleh 

dicampuri oleh keraguan-keraguan ataupun persangkaan sedikitpun. Karena 

Aqidah sebagai masalah fundamental, ia menjadi titik tolakpermulaan muslim. 

Dalam kehidupan sehari-hari Aqidah adalah sebagai landasan utama dalam 

menjalankan aktivitas ke-Islaman, sehingga mewujudkan kualitas akan iman yang 

dimilikinya. Tinggi rendahnya nilai kehidupan manusia juga tergantung kepada 

iman/kepercayaan yang dimilikinya. Akal dipergunakan manusia untuk 

memperkuat Aqidah. Jadi pokok dari Aqidah adalah Allah itu sendiri, sebab 

dengan kepercayaan kepada Allah dengan sendirinya mencakup kepercayaan 
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kepada Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya, hari kemudian 

dan ketentuan takdir-Nya (Idham Khalid, 2017. h. 73-85). 

2. Nilai Syariah (Ibadah) 

Ibadah merupakan salah satu kegiatan keagamaan untuk menyembah Tuhan. 

Adapun surah yang berkaitan dengan syariah atau ibadah yaitu : 

Surah Al-Baqarah ayat 43 

                  

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-

orang yang rukuk”. 

 Menurut tafsir Al-Muyassar, dalam ayat tersebut nama Allah 

memperintahkan umatnya untuk menunaikan shalat secara sempurna dengan 

melaksanakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Serta 

diperintahkan bagi kita untuk mendirikan shalat serta membayar zakat. Dana 

dirikanlah shalat secara berjama‟ah, karena sesungguhnya hal tersebut lebih 

utama.  

Surah An-Nisa ayat 103 

                        

                              

 

Artinya : “Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas 

orang-orang yang beriman.” 

 Isi kandungan dari surah An-Nisa ayat 103 yakni shalat merupkan 

kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Adapun waktu shalat yang 
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diwajibkan telah ditentukan berdasarkan ketentuan syara‟ yaitu sebanyak lima 

kali dalam sehari atau sering disebut shalat lima waktu. Ketentuan mengenai 

shalat lima waktu memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur‟an. 

Namun, berdasarkan ayat di atas kewajiban shalat telah ditentukan waktunya 

sendiri.  

 Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa shalat lima waktu akan menjadi juru 

selamat kelak di hari kiamat. Diriwayatkan dari „Abdullah bin „Amr, Rasulullah 

bersabda : 

 

 

Artinya : “Siapa yang menjaga shalat lima waktu, baginya cahaya, bukti dan 

keselamatan pada hari kiamat. Siapa tidak menjaganya, maka ia tidak 

mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada 

hari kiamat, ia akan bersama Qorun, Fir‟aun, Haman, dan Ubay bin Kholaf.” 

(HR.Ahmad). 

Dapat diketahui bahwa tujuan atau manfaat syariah adalah untuk 

mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia, baik untuk kehidupannya di dunia 

maupun di akhirat. Syariah merupakan sebuah jalan hidup yang ditentukan oleh 

Allah SWT sebagai panduan dalam menjalankan kehidupan di dunia untuk 

menuju kehidupan akhirat. Fungsinya adalah membimbing manusia yang 

berdasarkan sumber hokum Islam yaitu Al-Qur‟an dan Sunnah. Secara umum, 

fungsi syariah adalah sebagai pedoman hidup yang telah diajarkan Nabi 

Muhammad SAW agar hidup manusia lebih terarah menuju kehidupan akhirat 

(Raden Ahmad Muhajir Ansori, 2016, h. 20-32). 
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Hal ini sebagaimana disimpulkan Zarkasih (2021) “syariah merupakan 

tujuan Allah sebagai syar‟I untuk menetapkan hukum yang terintegrasi terhadap 

hamba-Nya.Maka, syariah memiliki esensi untuk mewujudkan kebaikan serta 

menghindarkan keburukan atau menarik manfaat (maslahah)”. (h. 14-32). 

Syariah adalah ketentuan-ketentuan Allah SWT yang mengatur dilaksanakan 

atau tidak dilaksanakannya suatu perbuatan seseorang yang menyangkut ibadah 

dalam arti kata khusus ibadah dalam arti luas. Sebagaimana dikenal dalam 

kehidupan sehari-hari bahwa ketentuan Allah SWT itu ada yang mewajibkan, 

melarang sesuatu perbuatan dan sebagainya (Idham Khalid, 2017, h.82-85). 

 

3. Nilai Akhlak 

Di antara hal terpenting dalam kehidupan adalah adab dan akhlak. Keduanya 

saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan. Jika kita mempunyai adab yang 

baik, maka akhlak yang kita miliki akan baik. Banyak keterangan di dalam Al-

Qur‟an dan hadits yang membahas mengenai adab dan akhlak. Salah satu hadits 

yang sering kita dengar adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin 

Hambal dalam kitab musnadnya : 

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah bersabda : 

 

“Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak”  

(H.R. Ahmad). 

 Dari penjelasan hadits di atas, tampak jelas bahwa Nabi Muhammad SAW 

diutus di dunia tak lain hanyalah menyempurnakan akhlak. 

Akhlak secara etimologi berasal dari kata khuluq dan jama‟nya akhlaq yang 

berarti budi pekerti, etika dan moral. Demikian pula kata khuluq mempunyai 
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kesesuaian dengan khilq, hanya saja khuluq merupakan perangai manusia dari 

dalam diri (rohaniah) sedang khilq merupakan perangai manusia dari luar 

(jasmani). Ibnu Maskawaih dalam bukunya Tahdzib al-Akhlaq wa Thathir al-

A‟raq mendefinisikan akhlak dengan keadaan gerak yang mendorong kea rah 

melakukan perbuatan dengan tidak memerlukan pikiran. Menurut Ahmad Amin, 

yang disebut akhlak ialah kehendak yang dibiasakan. Artinya, bila membiasakan 

sesuatu, meka kebiasaan itulah yang dinamakan akhlak. Dalam penjelasan beliau, 

kehendak ialah ketentuan dari beberapa keinginan sesudah bimbang., sedangkan 

kebiasaan ialah perbuatan yang di ulang-ulang sehingga mudah dikerjakan. Jika 

kehendak itu dikerjakan berulang kali sehingga mnejadi kebiasaan, maka itulah 

yang kemudia berproses menjadi akhlak. Aklak adalah perbuatan tanpa terlebih 

dahulu melalui pemikiran dan pertimbangan (Raden Ahmad Muhajir Ansori, 

2016, 20-32). 

Nilai Akhlak merupakan sesuatu yang bersifat bathiniah (sifat, kondisi, jiwa, 

institusi dalam hati) yang ada dalam diri manusia, serta tercermin dalam 

perbuatannya. Nilai akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat 

mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan 

paksaan. Dari berbagai pendapat dirumuskan bahwa nilai-nilai Agama 

mempunyai titik tekan yang sama tentang apa pendidikan akhlak itu sendiri. 

Pendidikan akhlak merupakan suatu saran pendidikan Agama yang di dalamnya 

terdapat bimbingan dari pendidik kepada peserta didik agar mereka mampu 

memahami, menghayati, dan myakini kebeanran ajaran Agama, kemudian 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang lebih penting, 

mereka dapat terbiasa melakukan perbuatan dari hati nurani yang ikhlas dan 



 
 

24 
 

spontas tanpa harus menyimpang dari Al‟Qur‟an dan Hadits (Wendi Zarman, 

2020, h. 23-30). 

2.1.3 Upaya Guru dalam Menanamkan Nilai Agama 

Bentuk-bentuk upaya guru dalam menanamkan nilai agama : 

1. Pembiasaan 

Pembiasaan dinilai sangat efektif jika diterapkan terhadap anak-

anak.Pembiasaan ini pendidik berperan sebagai model, pembimbing dan pelatih. 

Sebagai model yaitu guru memberikan teladan yang baik kepada peserta didik 

seperti selalu mengucapkan basmalah ketika saat akan melakukan sesuatu dan 

mengucapkan hamdalah ketika setelah melakukan sesuatu. Selain itu yang sering 

diterapkan oleh pendidik adalah mengucapkan salam dan membalas salam ketika 

bertemu dengan peserta didik maupun dengan sesame pendidik yang lain. Peran 

pendidik sebagai pembimbing yaitu telah diajarkan guru kepada peserta didik 

setiap hari hingga peserta didik hafal. Metode pembiasaan dinilai sangat efektif 

jika diterapkan terhadap anak-anak. Hal itu dikarenakan anak-anak memiliki 

rekaman ingatan kuat dan kondisi kepribadian yang belum matang, sehingga 

mereka mudah diatur dengan berbagai kebiasaan yang mereka lakukan setiap hari. 

Itulah sebabnya pembiasaan menjadi cara yang efektif dalam mengoptimalkan 

perkembangan  agama pada anak. Pada pembiasaan tersebut ditanamkan nilai-

nilai Agama yang sesuai dengan ajaran Agama anak (Aulia Laily Rizqina & Bayu 

Suratman, 2020, h. 24-29). 

Guru menggunakan pembiasaan dengan kegiatan yang baik, dimulai dari 

kedatangan anak ke sekolah sampai pulang. Dapat disimpulkan bahwa 

menanamkan nilai Agama dengan  pembiasaan dengan indikator guru telah 
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meningkatkan pembiasaan-pembiasaan dalam melaksanakan suatu kegiatan di 

sekolah. Setiap hari setibanya anak di sekolah anak bersalaman dan mengucapkan 

salam dengan guru dan orang tua serta anak-anak lainnya. Pelaksanaan 

menanamkan nilai Agama yang dilakukan guru dengan mencontohkan sikap yang 

baik yaitu mengucapkan salam dan terbiasa menunggu antrian, dengan demikian 

menanamkan nilai Agama lebih banyak dipergunakan melalui pembiasaan-

pembiasaan tingkah laku dalam proses. Dengan adanya kegiatan pembiasaan ini 

anak terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan positif sehingga anak dapat 

menirunya, sehingga anak mampu melakukan kegiatan pembiasaan tanpa 

instruksi guru, sehingga peserta didik merasa senang (Novia Safitri & Cahniyo 

Wijaya Kuswanto, 2019, h. 40). 

Pembiasaan dinilai sangat efektif jika dalam penerapannya dilakukan 

terhadap peserta didik yang berusia masih anak-anak.Karena memiliki “rekaman” 

ingatan yang kuat dan kondisi kepribadian yang belum matang, sehingga mereka 

mudah terlalut dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari. 

Oleh karena itu, sebagai awal dalam proses pendidikan, pembiasaan merupakan 

cara yang efektif dalam menanamkan nilai agama ke dalam jiwa anak. Nilai-nilai 

yang tertanam dalam dirinya ini kemudian akan termanifestasikan dalam 

kehidupannya semenjak ia mulai melangkah ke usia remaja dan dewasa (Deden 

Saiful Ridwan, 2020, h. 26-31). 

2. Keteladanan 

Keteladanan merupakan bagian yang paling penting dalam proses 

pembelajaran disemua jenjang pendidikan tidak terkecuali di SD. Sosok guru 

yang begitu teladan menjadikannya sebagai seorang yang paling sentral dalam 
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proses pembelajaran disekolah. Guru menjadi actor yang tidak bisa dipisahkan 

dari pelaksanaan pendidikan. Tentu, baik buruknya seorang guru akan berdampak 

kepada peserta didik yang telah menjadikannya sosok yang ditauladankan. 

Metode keteladanan (uswah hasanah) dalam perspektif pendidikan Islam, adalah 

metode influentif yang paling meyakinkan pembentukan aspek moral, spiritual 

dan etos sosial peserta didik.Pendidik juga harus berperan sebagai seorang 

panutan terhadap peserta didiknya agar dapat menjadi contoh yang baik dalam 

kehidupannya. Perilaku yang ditampilkan oleh pendidik maupun orang tua sangat 

menentukan baik buruknya perilaku anak usia dini. Jika orang tua maupun 

pendidik berprilaku baik dan berlandaskan nilai agama maka anak juga akan 

menunjukkan perilaku yang serupa (Aulia Laily Rizqina & Bayu Suratman, 2020, 

h. 23-29). 

Keteladanan merupakan unsur paling penting untuk merubah perilaku 

hidup, khususnya pembentukan moral spiritual anak. Keteladanan digunakan 

untuk dalam internalisasi nilai karakter maupun social anak. Keteladanan 

merupakan metode yang sering direkomendasikan dalam menanamkan nilai 

agama. Keteladanan merupakan inti dari pendidikan. Keteladanan dimaksudkan 

sebagai upaya memberikan contoh konkrit dan langsung berupa perbuatan atau 

tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Islam yang dilakukan dengan segenap 

jiwa raga. Metode keteladanan yaitu membentuk sikap dan perilaku seseorang 

dapat melalui asimilasi maupun proses mencontoh, untuk melakukan peniruan 

pada pada orang lain sebagai idolanya maupun yang dihormatinya (Beni Prasetya 

& Tobroni, 2021, h. 56-72). 
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Keteladanan merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh seseorang 

dalam proses pendidikan melalui perbuatan atau tingkah laku yang patut ditiru. 

Namun yang dikehendaki dengan metode keteladanan dijadikan sebagai alat 

pendidikan Islam dipandang keteladanan merupakan bentuk perilaku individu 

yang bertanggung jawab yang bertumpu pada praktik secara langsung. Dengan 

menggunakan metode praktik secara langsung akan memberikan hasil yang 

efektif dan maksimal. Keteladanan dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan karena hakikat pendidikan ialah mencapai keridhaan Allah (Eyyil 

Akbar, 2020, h. 41-58). 

Esensi utama dari keteladanan adalah peniruan, yaitu proses meniru 

terhadap suatu model. Dengan kata lain, dalam keteladanan proses meniru. 

Peruses peniruan dalam metode keteladanan dapat terjadi secara disadari maupun 

tidak disadari. Peniruan yang tidak disadari adalah peniruan yang terjadi dimana 

orang yang meniru merasa tidak sadar bahwa mereka pada dasarnya meniru 

seseorang. Dengan demikian, guru selaku pendidik di sekolah memegang peran 

dan tanggung jawab penting dalam hal member keteladanan atau contoh yang 

baik pada peserta didiknya agar dapat menjadi role model yang baik bagi peserta 

didiknya. Olehnya itu, metode keteladanan sangat relevan diimplementasikan 

dalam upaya mengembangkan nilai Agama pada anak (Deden Saiful Ridwan, 

2020, h. 26-31). 

 

3. Memberi Nasihat 

Memberi nasihat merupakan cara yang sering digunakan oleh orang tua, 

pendidik dan da‟i terhadap anak/peserta didik dalam proses pendidikannya. 

Memberikan nasihat sebenarnya merupakan kewajiban kita sebagai 
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Muslim.Rasulullah bersabda, “Agama itu adalah nasihat”. Maksudnya adalah 

Agama itu berupa sebuah nasihat dari Allah untuk seluruh umat manusia melalui 

para Nabi dan Rasul-Nya agar manusia hidup damai, bahagia, selamat serta 

sejahtera dunia dan akhirat kelak. Maka dalam pelaksanaannya gunakan kata dan 

bahasa yang baik dan sopan sehingga mudah dimengerti, jangan sampai 

menyinggung perasaan orang yang dinasihati atau orang disekitarnya, perhatikan 

waktu yang tepat ketika member nasihat, beri penjelasan alas an ataupun manfaat 

mengapa kita perlu memberikan nasihat, agar lebih menyentuh perasaan dan hati 

nuraninya, sertakan ayat-ayat Al-Qur‟an dan hadist Rasulullah atau kisah para 

Nabi/Rasul dan para sahabatnya atau orang-orang saleh (Galih Puji Mulyoto, 

2020, h. 149-202). 

Pembawaan kata-kata yang dilakukan oleh guru harus dilakukan secara 

berulang-ulang. Nasihat yang berpengaruh membuka jalannya ke dalam jiwa 

secara langsung melalui perasaan. Memang anak harus selalu dinasihati dengan 

cara lembut dan halus sehingga anak-anak lebih mudah menerima nasihat ajakan 

maupun seruan yang disampaikan kepadanya. Pemberian nasihat hendaknya 

selalu membekas dihati peserta didik karena hakikatnya peserta didik 

akanmengingat apa yang menyentuh hatinya dan ketika nasihat yang diberikan 

menyentuh hatinya maka disitulah pembelajaran dimulai. Relasi mendalam dan 

bukan transaksional merupakan cirri dari sekolah yang berkualitas. Metode 

nasihat dilakukan ketika terdapat anak yang melakukan penyimpangan nilai 

agama. Tentunya dengan nada yang baik dan tidak membentak-bentak. Ketika 

peserta didik melakukan kesalahan yang wajar dilakukan oleh anak-anak maka 
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guru akan memberikan nasihat secara halus agar anak tidak merasa ketakutan 

pada guru (Aulia Laily Rizqina & Bayu Suratman, 2020, h. 24-29). 

4. Hukuman 

Metode hukuman sebenarnya berhubungan dengan pujian dan 

penghargaan.Hukuman dapat diambil sebagai metode pendidikan apabila 

terpakasa atau tidak ada alternatif lain yang bisa diambil. Apabila Islam 

memberikan arahan untuk member hukuman (terhadap anak/peserta didik) 

hendaknya memperhatikan hal-hal seperti jangan menghukum ketika sedang 

marah. Karena pemberian hukuman ketika marah akan lebih bersifat emosional 

yang dipengaruhi nafsu syathaniyah, jangan sampai melukai perasaan dan harga 

diri anak dan jangan sampai merendahkan derajat serta martabat orang yang 

berangkutan, misalanya dengan menghina atau mencaci maki (Galih Puji 

Mulyoto, 2020, h. 150-202). 

Hukuman mempunyai syarat-syarat yang harus dilakukan ketika 

memberlakukan sebuah hukuman, yaitu harus dilandasi dengan cinta, kasih 

saying kepada peserta didik, bukan karena sakit hati atau kemarahan seorang 

guru.Pemberian hukuman merupakan cara dan alternatif yang terakhir dalam 

mendidik siswa. Selain model hukuman yang mendidik, cara ini juga sebisa 

mungkin menjadi jalan yang terakhir dalam proses pembelajaran. Harus 

mengandung unsur edukasi, jika metode hukuman terpaksa harus dilaksanakan, 

maka jenis hukuman harus bersifat mendidik. Metode pemberian hukuman 

berupa siksaan atau pukulan kepada peserta didik merupakan bentuk tindakan 

pencegahan bagi seorang anak dan dengan tujuan tidak untuk mencederai peserta 
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didik, sehingga peserta didik sadar akan kewajibannya sebagai seorang pelajar 

(Aulia Laily Rizqina & Bayu Suratman, 2020, h. 24-29). 

 

3.1.4 Faktor Pendukung dan Penghambat 

Faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi dalam 

menerapkan strategi penanaman nilai agama pada siswa. Dalam menerapkan 

strategi penanaman nilai Agama tidak lepas dari namanya kendala atau hambatan. 

2.1.4.1 Faktor Pendukung 

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam menanmkan nilai Agama 

pada siswa antara lain sebagai berikut: 

a. Guru 

 Dalam proses belajar gurutidak hanya mendidik mata pelajaran yang 

diajarkan saja akan tetapi juga mendidik moral anak didiknya, maka dari itu guru 

selalu memberikan teladan yang baik kepada para siswa secara langsung waktu 

proses belajar di kelas maupun di luar kelas mereka berada. Guru sangat berperan 

penting dalam menanamkan nilai Agama pada siswa karena tanpa adanya 

semangat dan konsisten guru dalam menerapkan nilai Agama di sekolah pasti 

tidak akan berjalan lancar. Diperlukan guru yang disiplin dalam menerapkan nilai 

agama agar menjadi tauladan atau contoh bagi siswanya. 

b. Lingkungan Sekolah 

  Pada prinsipnya menanamkan nilai Agama tidak dapat dilepaskan dari 

upaya untuk membentuk  kepribadian yang luhur. Unsur-unsur yang menopang 

pembentukan seperti ketekunan, disiplin, kejujuran, simpati, sosiobilitas, 

toleransi, keteladanan, sabar dan keadilan. Perlakuan dan pembiasaan bagi 

pembentukan sifat-sifat itu  seperti pada umumnya menjadi bagian  dari program 
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pendidikan di sekolah. Sikap dan keteladanan guru sebagai pendidik serta 

pergaulan antar teman di sekolah dinilai berperan dalam menanamkan kebiasaan. 

2.1.4.2 Faktor Penghambat 

 Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan nilai agama 

yaitu: 

a. Fasilitas yang kurang memadai 

Dalam menanamkan nilai Agama pada siswa harus banyak yang berwenang 

dan ada campur tangan di dalamnya, agar semua berjalan dengan lancar. Tetapi 

jika fasilitas di sekolah kurang memadai maka akan berpengaruh juga terhadap 

proses menanamkan nilai agama seperti melaksanakan shalat berjamaah tetapi 

mushola nya berukuran kecil dan tidak cukup untuk menampung seluruh siswa. 

Selain itu, seiring berjalannya waktu kegiatan penanaman nilai agama secara 

langsung berbuah positif bagi para siswa yang secara berkala memepengaruhi 

perubahan dalam tingkah laku siswa sehingga banyak siswa yang sadar akan 

pentingnya beribadah. 

b. Terbatasnya pengawasan pihak sekolah 

Dengan adanya keterbatasan waktu membuat para guru mengalami kesulitan 

dalam mengawasi perilaku siswa. Pihak sekolah tidak bisa selalu memantau atau 

mengawasi perilaku siswa di luar sekolah. Selain itu guru di luar tidak 

mengetahui baik buruknya lingkungan tempat tinggal  siswa terutama sekali 

orang tua atau keluarga yang sangat memegang peranan penting dalam 

menanamkan nilai agama. Sehingga kurang bisa mengontrol siswa secara 

penuh.Baik selama di sekolah maupun di rumah. Misalnya di sekolah guru sudah 

memberikan bimbingan menanamkan nilai agama tetapi ketika mereka kembali 
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ke lingkungannya masing-masing, guru tidak bisa mengontrol mereka secara 

penuh, serta pengaruh dari luar lebih banyak. 

 

 

2.2 Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang telah dibuat terdahulu dan 

berfungsi dalam mendukung penelitian ini. Penelitian ini diambil sebagai acuan 

utama pembanding adalah: 

2.2.1 Skripsi ini ditulis oleh Leo Candra Permana yang berjudul “Metode 

Orang Tua Menanamkan Nilai-Nilai Agama pada Anak di Dusun 5 Pekon 

Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat”. 

Penelitian ini membahas tentang menanamkan nilai Agama pada anak.  

Persamaan penelitian  yang dilakukan oleh Leo Candra Permana dengan 

penelitian ini terletak pada pembahasan, sama-sama menggunakan 

metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode interview, observasi dan dokumentasi. Penelitian 

ini sama-sama bertujuan untuk meningkatkan menanamkan nilai-nilai 

Agama pada anak. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

metode yang paling umum digunakan dalam menanamkan nilai-nilai 

agama pada anak adalah menggunakan metode keteladanan, metode 

pembiasaan, metode hukuman. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 

Leo Candra Permana terfokus kepada metode orang tua dalam 

menanamkan nilai Agama pada anak di Dusun 5 Pekon Petai Kecamatan 

Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat sedangkan penulis disini berfokus 

pada “Metode Guru dalam Menanamkan Nilai Agama pada Siswa Kelas 

IV SDN 51 Mulaeno Kec. Poleang Tengah Kab.Bombana. Sedangkan 
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penulis berfokus pada “Metode Guru dalam Menanamkan Nilai Agama 

pada Siswa kelas IV SDN 51 Mulaeno Kec. Poleang Tengah Kab. 

Bombana(Hartawati, 2021). 

2.2.2 Skripsi ini ditulis oleh Estriana  Puji Lestari yang berjudul “Penerapan 

Metode Cerita dalam Bidang Pengembangan Moral dan Nilai-Nilai 

Agama di SD Islam Terpadu Mutiara Hati, Purwareja, Klampok 

Banjanegara.” Skripsi Esrtiana Puji Lestari dengan skripsi penulis sama-

sama membahas tentang nilai-nilai Agama. Perbedaan dengan skripsi 

penulis, skripsi Estriana Puji Lestari  erta skripsi Estriana Puji Lestari 

lebih membahas tentang metode cerita untuk mengembagkan moral dan 

nilai-nilai Agama, sedangkan penuis lebih kepada bagaimana upaya guru 

dalam menanamkan nilai Agama melalui metode  yang digunakan dalam 

menanamkan nilai Agama(Riyati, 2014).  

2.2.3 Skripsi yang ditulis oleh Sri Maryanti dalam skripsinya berjudul “Strategi 

Guru dalam Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan sebagai Upaya 

Pembinaan Akhlakul Kharimah Siswa di Gondolenglegi Malang”. Dalam 

penelitian tersebut dihasilkan dalam penerapan strategi penanaman nilai-

nilai keagamaan di SDN Gondolenglegi Malang tidak hanya dilakukan 

dikegiatan akademik saja melainkan juga kegiatan non akademik. Adapun 

strategi yang digunakan diantaranya yaitu pembiasaan, dan keteladanan. 

Perbedaan skripsi ini ngan tema yang akan dikaji oleh peneliti tltak pada 

tempat dan obyek yang diteliti. Pada skiripsi di atas yang diteliti adalah 

sebagai upaya pembinaan akhlak, sedangkan penelitian yang penulis 
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lakukan tidak hanya sebatas akhlak, melainkan nilai akidah dah 

syariahnya. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Sebelum melaksanakan penelitian ini, peneliti melakukan pra penelitian. 

Peneliti melakukan  pengamatan upaya guru dalam menanamkan nilai 

agama pada siswa. Melalui pengamatan tersebut ternyata SDN 51 Mulaeno 

Kec.Poleang Tengah Kab. Bombana memiliki keinginan besar untuk 

menanamkan nilai Agama pada peserta didiknya sehingga harapan dari 

sekolah nantinya setelah lulus dari SDN 51 Mulaeno, mereka akan selalu 

menanamkan dan selalu mengamalkan nilai Agama tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. Peneliti dapat mengumpulkan data yang akurat 

dengan melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi, kemudian 

menganalisis hasil data yang ditemukan dengan cara mereduksi data, 

penyajian data serta menarik kesimpulan.  
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Tabel 2.3 Kerangka Pikir 

   

  

Tingkah laku anak yang 

belum terarah dan belum 

mengamalkan nilai agama 

Upaya Guru 

 

Pembiasaan 

 

Keteladanan 
 

Memberi Nasihat 
 

Hukuman 

Anak mampu mengamalkan nilai 

agama dalam kehidupan sehari-hari 


