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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Guru memegang peranan yang sangat penting dan strategis sebab ia 

bertanggung jawab mengarahkan anak didiknya dalam hal penguasaan ilmu dan 

penerapannya dalam kehidupan, serta menanamkan dan memberikan tauladan yang 

baik terhadap anak didiknya, khususnya yang berkaitan dengan PAI. Seorang guru 

tidak hanya bertugas untuk mentrasfer ilmu pengetahuan semata, melainkan untuk 

mengarahkan, membentuk, dan membina perilaku atau akhlak anak didik. 

Idealnya, guru selalu tampil secara profesional dengan tugas utamanya adalah 

mendidik, membimbing, melatih dan mengembangkan materi pelajaran. Sebagai 

mana bunyi prinsip “ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri 

handayani,” artinya, seorang guru bila di depan memberikan suri teladan, dan 

pembinaan akhlak, di tengah memberikan prakarsa dan di belakang memberikan 

dorongan atau motivasi.
1
 Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Zakiah 

Daradjat, bahwa kepribadian guru turut menentukan apakah ia menjadi pendidik atau 

pembina yang baik bagi peserta didik, atau akan menjadi perusak dan penghancur 

bagi masa depan anak didiknya.
2
 Oleh karena itu, seorang guru jangan beranggapan 

bahwa tugasnya semata-mata hanya sebagai pengajar yang mentransfer ilmu 

pengetahuan. Namun lebih dari itu tugas guru sebagai profesi sebenarnya meliputi 
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tugas pendidik, mengajar dan melatih.
3
 Dari ketiga tugas guru sebagai profesional 

yang dijelaskan di atas, tugas yang paling berat dan memiliki tanggung jawab moral 

yang tidak ringan adalah mendidik. Karena mendidik mengandung konsekuensi 

dalam menanamkan nilai kepribadian yang utama pada anak didik. Oleh sebab itu 

guru hendaknya dapat memberikan contoh teladan dan pembinaan akhlak yang baik, 

dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di masyarakat. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah SWT, yaitu: 

 

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”. (Q.S Al-Ahzab: 21).
4
 

 

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Rasulullah adalah suri 

tauladan yang baik, oleh karena itu guru dituntut memiliki kepribadian yang baik 

seperti apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Kedudukan guru yang demikian, 

senantiasa relevan dengan zaman dan sampai kapanpun diperlukan. Lebih-lebih 

untuk mendidik kaderkader bangsa yang berbudi pekerti luhur (akhlaqul karimah). 

Kepala sekolah SMKN Pertanian Provinsi Riau telah mensosialisasi tugas 

dan peran guru dalam mengaktualisasikan pembinaan akhlak baik di lingkungan 

sekolah maupun dalam proses pembelajaran yang harus dilaksanakan guru. Adapun 
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perbuatan atau tindakan yang baik atau akhlak yang terpuji yang harus dibiasakan 

oleh siswa di lingkungan SMKN Pertanian Provinsi Riau antara lain: 

1. Tidak dibenarkan menghina, mengejek atau tidak berlaku sopan pada 

siswa yang lain;  

2. Siswa tidak dibenarkan berkata dan berlaku kasar kepada siswa dan 

sesama guru; 

3. Tidak dibenarkan siswa berkata bohong; 

4. Siswa tidak dibenarkan mencoret dinding atau baju; 

5. Siswa tidak dibenarkan menggunakan anting, tato, kalung, cinting, gelang 

atau sejenisnya; 

6. Tidak dibenarkan perempuan memakai perhiasan emas secara berlebihan, 

lipstik, sedo, celak, dan cukur alis mata atau bulu mata dilentikkan; 

7. Dilarang memakai celana sempit atau model berubah; 

8. Tidak dibenarkan makan dalam kelas waktu belajar; 

9. Tidak dibenarkan bersikap tidak sopan atau tindakan melawan 

guru/pegawai atau memandang sinis; 

10. Tidak dibenarkan membawa rokok, korek api atau sejenisnya ke sekolah; 

11. Tidak dibenarkan merokok di sekolah atau di sekitar sekolah; 

12. Tidak dibenarkan berkelahi dengan rekan siswa atau orang luar; 

13. Tidak dibenarkan membawa senjata taja atau sejenisnya; 

14. Tidak dibenarkan membawa atau melihat gambar porno di lingkungan 

sekolah; 

15. Tidak dibenarkan membawa komik non pendidikan atau kaset VCD 

porno; 

16. Tidak dibenarkan melakukan melakukan atau terlibat tawuran, 

pengeroyokan atau pengerusakan; 

17. Tidak dibenarkan melakukan penipuan, pemerasan, pencurian, 

pengompasan atau jambret terhadap siswa di sekolah; 

18. Dilarang mengedar, pengguna, pembawa obat terlarang, narkoba atau 

sejenisnya; 

19. Tidak dibenarkan terlibat pemerkosaan.
5
 

 

 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di SMKN Pertanian 

Provinsi Riau, diketahui bahwa guru Pendidikan Agama Islam telah melakukan 

beberapa hal, yaitu: 

1. Menegur siswa yang memakai rok dan baju ketat. 

2. Menasehati siswa yang berkelahi 
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3. Melarang siswa mencoret dinding dan meja. 

4. Tidak membenarkan siswa makan dalam ruang kelas ketika proses 

pembelajaran. 

5. Guru menghimbau siswa agar tidak saling menghina, mengejek atau tidak 

berlaku sopan pada siswa yang lain.
6
 

Namun, penulis menemukan gejala-gejala atau fenomena yang menunjukkan 

bahwa pembinaan akhlak siswa belum terwujud atau teraktualisasikan secara 

maksimal. Adapun gejala-gejala yang penulis temukan adalah sebagai berikut: 

1. Masih terdapat siswa yang memakai rok dan baju ketat. 

2. Masih ada siswa yang suka mencoret dinding dan meja. 

3. Masih ada sebagian siswa yang berkelahi. 

4. Masih ada sebagian siswa yang makan dalam ruang kelas ketika proses 

pembelajaran. 

5. Masih ada sebagian siswa yang menghina, mengejek atau tidak berlaku 

sopan pada siswa yang lain. 

Berdasarkan gejala di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkat 

permasalahan ini untuk di kaji secara ilmiah melalui suatu penilitian dengan judul: 

“Penerapan Tugas Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Siswa 

di SMKN Pertanian Provinsi Riau” 
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B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah penelitian ini bertujuan untuk memperjelas dan 

mempertegas beberapa kata istilah, agar tidak terjadi kekeliruan bagi para pembaca. 

Adapun istilah yang perlu diperjelas adalah: 

1. Penerapan adalah proses, cara menerapkan sesuatu.
7
 Penerapan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah penerapan tugas guru Pendidikan Agama Islam dalam 

pembinaan Akhlak siswa di SMKN Pertanian Provinsi Riau. 

2. Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan agama yang dilakukan oleh seorang 

dewasa kepada peserta didik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki 

kepribadian muslim.
8
 Pendidikan Agama Islam yang dimaksud adalah mata 

pelajaran yang diajarkan oleh seorang guru kepada siswa dalam proses 

pembinaan akhlak agar menjadi siswa yang berkepribadian baik. 

3. Pembinaan Akhlak adalah mendidik, memelihara, membentuk, dan memberikan 

latihan mengenai akhlak dan kecerdasan berpikir baik yang berisifat formal 

maupun informal yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam. Pada sistem 

pendidikan Islam ini khususnya memberikan pendidikan tentang akhlaqul 

karimah agar dapat mencerminkan kepribadian seorang siswa.
9
 Pembinaan 

akhlak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses mendidik, memelihara 

dan membentuk prilaku siswa menjadi berkepribadian yang lebih baik lagi. 
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Maksud judul di atas adalah menjelaskan tentang penerapan tugas guru 

Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan akhlak siswa di SMKN Pertanian 

Provinsi Riau. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah 

penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah bentuk pembinaan akhlak oleh guru Pendidikan Agama Islam 

kepada siswa di SMKN Pertanian Provinsi Riau?   

b. Bagaimanakah penerapan tugas guru Pendidikan Agama Islam dalam 

pembinaan akhlak siswa di SMKN Pertanian Provinsi Riau? 

c. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan tugas guru Pendidikan 

Agama Islam dalam pembinaan akhlak siswa di SMKN Pertanian Provinsi 

Riau? 

d. Bagaimanakah akhlak siswa di SMKN Pertanian Provinsi Riau? 

2. Batasan Masalah 

Terlihat banyaknya permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, 

keterbatasan waktu, dan, serta biaya dalam penelitian, maka masalah yang di 

teliti di batasi pada “penerapan tugas guru Pendidikan Agama Islam dalam 

pembinaan akhlak siswa di SMKN Pertanian Provinsi Riau, dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. 
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah penerapan tugas guru Pendidikan Agama Islam dalam 

pembinaan akhlak siswa di SMKN Pertanian Provinsi Riau?      

b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan tugas guru Pendidikan 

Agama Islam dalam pembinaan akhlak siswa di SMKN Pertanian Provinsi 

Riau? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui:  

a. Penerapan tugas guru Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan akhlak 

siswa di SMKN Pertanian Provinsi Riau. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan tugas guru Pendidikan Agama 

Islam dalam pembinaan akhlak siswa di SMKN Pertanian Provinsi Riau. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi segala 

pihak, yaitu: 

a. Secara Akademis 

Untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi dalam rangka 

memperoleh gelar sarjana (S1) Pendidikan Agama Islam pada Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan di UIN Suska Riau. 
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b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu dan penulis mengenai 

penerapan tugas guru Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan akhlak 

siswa di SMKN Pertanian Provinsi Riau. 

c. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai bahan masukan bagi kepala SMKN Pertanian Provinsi Riau dalam 

rangka meningkatkan efektivitas tanggung jawab dan tugas guru dalam 

membina akhlak siswa.  

d. Bagi Guru 

Sebagai masukan kepada seluruh guru untuk lebih bisa mendidik, 

memelihara, membentuk, dan memberikan latihan mengenai akhlak dan 

kecerdasan berpikir baik.   

e. Bagi Siswa 

Sebagai masukan bagi siswa didalam mentaati peratura-peraturan yang telah 

ditetapkan dan berakhlak baik di SMKN Pertanian Provinsi Riau, dan guru 

sebagai contoh teladannya.  

 

 

 

 

 

 

 


