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ABSTRAK 

Sugiharto, Nim O100120021 Interaksi Guru Pendidikan Agama Islam Dan Peserta Didik 

Dalam Membentuk Kepribadian Muslim di SMK N 1 Pacitan . 

Pendidikan agama islam adalah usaha sadar yang merupakan pengajaran, bimbingan dan 

latihan terhadap anak didik agar nantinya dapat memahami,menghayati dan mengamalkan nilai-

nilai ajaran islam serta menjadikan sebagai jalan hidup sehari-hari yaitu berkepribadian muslim. 

Hal ini semua tergantung lembaga dalam menjembatani (mediator) anak didik dalam belajar. 

Guru pendidikan agama islam adalah salah satu yang ikut banyak andil dan bertanggung jawab 

dalam membimbing dan mengarahkan anak didik dalam membentuk kepribadiannya. Oleh 

karena itu penyusun mencoba mengeksplorasi dengan suatu penelitian untuk mengungkap 

bagaimana interaksi Guru pendidikan agama islam dan peserta didik dalam rangka membentuk 

kepribadian muslim di SMKN 1 Pacitan , hambatan interaksi Guru pendidikan agama islam dan 

peserta didik dalam rangka membentuk kepribadian muslim di SMKN 1 Pacitan  dan bagaimana 

upaya yang dilakukan mengatasi hambatan interaksi Guru PAI dan peserta didik dalam rangka 

membentuk kpribadian muslim di SMKN 1 Pacitan. 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui interaksi guru pendidikan 

agama islam dan peserta didik di SMKN1 Pacitan dalam membentuk kepribadian muslim, untuk 

mengetahui Kendala Interaksi Guru Pendidikan Agama Islam dan anak didik di SMKN 1 Pacitan 

dalam membentuk kepribadian muslim. Untuk mengetahui Upaya mengatasi Hambatan dalam 

interaksi Guru PAI Dan peserta didik di di SMKN 1 Pacitan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Dalam usaha mendapatkan sumber data, penulis menggunakan metode 

observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya peneliti menggunakan 

analisis kualitatif deskriptif,yaitu berupa data-data tertulis atau lisan  dari kepala sekolah Guru 

PAI,dan anak di SMKN 1Pacitan.yang telah diamati sehingga dalam hal ini penulis berupaya 

menggambarkan secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. 

Hasil penelitian yang dilakukan, disampaikan bahwasanya interaksi Guru PAI dan 

peserta didik dalam membentuk kepribadian mulim di SMKN 1 Pacitan  melalui pendekatan 

pendekatan Guru PAI dengan anak didik baik melalui pendekatan individu, kelompok dan 

edukatif,terlihat pada waktu anak didik menjalankan ibadah, mengikuti kegiatan disekolah 

seperti kegiatan ekstrakurikuler, peringatan hari besar Islam Maulid nabi , sikap anak didik 

terhadap Guru dan teman-temannya, dan juga Ketika Guru PAI melaksanakan proses kegiatan 

belajar mengajar, Guru dengan ikhlas dalam bersikap dan berbuat, serta berusaha memahami 

anak didiknya dengan segala konsekuensinya.sehingga terbentuk hubungan harmonis antara 

keduanya dan dapat mengamalkan nilai ajaran islam yang berkepribadian muslim. Faktor yang 

menghambat interaksi Guru PAI dan anak didik dalm membentuk kepribadian Muslim faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan minimnya waktu untuk pelajaran, 

berbagai kebijakan sekolah yang memberikan tugas ganda pada Guru PAI, sarana dan prasarana 

sekolah yang kurang memadai. Sedangkan faktor eksternal antara lain minimnya pengetahuan 

dan pelajaran agama yang diterima anak didik dari orang tua maupun pendidikan sebelumnya, 

kekurang pedulian orang tua dan masyarakat terhadap pentingnya pelajaran agama Islam, 

berbagai aktifitas dan perkembangan jaman yang mendukung kegiatan maksiat, serta keluarga 

yang kurang Islami. Dari hasil penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya 

interkasi Guru PAI dan anak didik dalam membentuk kepribadian muslim ini maka nantinya 

akan dalam proses pembelajaran PAI berjalan kondusif. Dan juga diharapkan mampu 

membentuk pribadi anak didik agar menjadi Pirbadi Muslim sejati. 

Kata kunci: Interaksi, Guru Pendidikan Agama Islam, peserta didik, kepribadian muslim 
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ABSTRACT 

Sugiharto , Nim O100120021 Interaction Islamic Education Teachers And Students In 

Muslim Personality Shaping in SMK N 1 Pacitan . 

Islamic religious education is a conscious effort of teaching , guidance and training to 

students that will be able to understand , appreciate and practice the values and teachings of 

Islam as a way to make everyday life that Muslim personality . It all depends on bridging 

institutions ( mediator ) of the students in learning . Islamic religious education teacher is one 

who took a lot of contributing and responsible in guiding and directing students in shaping his 

personality . Therefore, the authors tried to explore a study to uncover how the interaction of 

Islamic religious education teachers and learners in order to establish a Muslim personality in 

SMK 1 Pacitan , barriers to interaction of Islamic religious education teachers and learners in 

order to establish a Muslim personality in SMK 1 Pacitan and how efforts made to overcome 

barriers PAI Teacher interaction and learners in order to form a Muslim kpribadian SMK 1 

Pacitan . 

The purpose of this study is to investigate the interaction of Islamic religious education 

teachers and learners in SMKN1 Pacitan in shaping the personality of a Muslim , to know 

Constraint Interaction Islamic Education Teachers and students at SMK 1 Pacitan in shaping the 

personality of a Muslim . To determine the interaction Addressing Barriers to Teacher PAI and 

learners at SMK 1 Pacitan . This study used a qualitative approach . In an effort to get the data 

source , the author uses the method of observation , interviews , and documentation . While the 

researchers used data analysis technique descriptive qualitative analysis , the form of data written 

or oral from Master PAI principals , and children at SMK 1Pacitan.yang has been observed that 

in this case the authors attempt to describe the whole of the real situation . 

Results of research conducted , submitted that the interaction of PAI Teachers and 

learners in shaping the personality mulim at SMK 1 Pacitan through PAI Teacher approaches 

with students either through an individual approach , and educational groups , students look at 

the run time of worship , followed in school activities such as extracurricular activities , the 

anniversary of the birthday of the prophet of Islam great , the attitude of students towards 

teachers and friends , and also when Guru PAI carrying out the process of learning , the teacher 

with a sincere attitude , and do , and try to understand their students with all 

konsekuensinya.sehingga formed harmonious relationship between the two and can practice the 

moral values of Islam that Muslim personality . Factors that inhibit the interaction of teachers 

and students preformance PAI forming Muslim personalities internal factors and external factors 

. Internal factors related to the lack of time for lessons , school policies that provide double duty 

on PAI Teachers , school facilities and infrastructure are inadequate. The external factors include 

the lack of knowledge and religious instruction received by the students of parents and previous 

education , lack of parental indifference and the public on the importance of Islamic religious 

instruction , a variety of activities that support the development of time and immoral activities , 

as well as families who are less Islamic . From this research, the researcher can conclude that the 

presence of PAI teacher interaction and students in shaping the personality of the Muslims will 

be in the running PAI conducive learning process . And is also expected to establish personal 

Pirbadi students to become true Muslims. 

 

Keywords : Interaction , Islamic Education Teachers , learners , Muslim personalities 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan informasi dan teknologi dewasa ini diikuti 

denganperkembangan penalaran manusia yang luar biasa.Kemajuan tersebut 

memberikan kemajuan pada berbagai bidang kehidupan terutama dalam hal 

penyediaan berbagai fasilitas kehidupan duniawi yang serba modern. Selain memberi 

dampak kemajuan dan kualitas kehidupan yang meningkat pada sisi lain kemajuan 

ini menyebabkan terjadinya kemerosotan kualitas kehidupan batin (spiritual) 

manusia. Hal ini disebabkan adanya tuntutan kehidupan yang begitu banyak, beban 

pekerjaan dan tugas yang bertumpuk-tumpuk, persaingan dalam dunia kerja, dan 

sebagainya.Kondisi di atas menyebabkan masyarakat modern rentan dengan berbagai 

penyakit psikologis seperti kejenuhan, mudah stress, bahkan di beberapa negera 

modern ada kecenderungan peningkatan angka bunuh diri.  

Fenomena dekadensi moral di Indonesia pada remaja ini antara lain semakin 

meningkatnya angka pemakai narkotika dan obat-obat terlarang lainnya hampir 

setiap tahun, banyaknya kasus kriminal seperti pencurian, pembunuhan yang 

melibatkan remaja sebagai pelakunya. Remaja sekarang pun tidak sesopan orang tua 

kita dulu pada masa remajanya. Rasa hormat baik kepada Orang tua, Guru, maupun 

kepada orang yang lebih tua nyaris menjadi budaya yang sangat langka dapat 

ditemukan dalam kehidupan remaja di kota. Seorang ahli sosioalfuturologi,Theodore 

Roszak menyatakan akibat perkembangan kemampuan penalaran dan intelektual 

manusia yang tanpa mengindahkan perkembangan mental-spiritual dan nilai-nilai 

agama dengan pernyataan: ” Tampaknya kita hidup normal, tapi sebenarnya kita 

berada dalam keadaan sakit (state of sick normality)”.( Muzayyin Arifin .2003 :35 )   

          Saat manusia berada dalam keadaan labil seperti inilah peranan agama sangat 

dibutuhkan untuk mencapai kebahagiaan terutama kebahagiaan batin. Dengan 

kembali menjalankan ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya maka manusia akan 

dapat kembali menemukan dan mewujudkan kebahagiaan hidupnya di dunia dan di 

akhirat. Agama merupakan sandaran dan pegangan hidup bagi manusia untuk 

menjalani kehidupannya dengan ketenangan lahir dan batin.Mengingat pentingnya 

pemahaman dan pengetahuan agama Islam secara benar maka sejak kecil anak 

hendaknya dididik dan diajar tentang ajaran Islam. Orang tualah yang bertanggung 
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jawab sepenuhnya terhadap penanaman aqidah Islam serta penerapan ajaran Islam 

pada anak-anaknya.Akan tetapi karena kesibukan orang tua karena harus bekerja, 

termasuk ibu rumah tangga, maka orang tua menyerahkan kewajiban ini pada pihak 

sekolah. 

  Pada era sekarang ini pendidikan formal menjadi pilihan yang paling banyak 

dipilih oleh orang tua. Oleh karena itulah sekolah formal, sebagai lembaga 

pendidikan yang paling banyak berkembang di Indonesia, sangat penting dalam 

menanamkan nilai-nilai pendidikan agama pada para remaja.Pendidikan agama Islam 

tersebut diharapkan mampu  memberikan dasar-dasar pendidikan agama yang kuat 

bagi remaja agar mereka memiliki daya tangkal terhadap laju dampak perkembangan 

informasi dan teknologi. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk membentuk 

kepribadian muslim. Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam yang bertujuan untuk 

memperbaiki sikap dan tingkah laku manusia, menanamkan nilai-nilai keadilan , 

kasih sayang, cinta mencintai dan menghidupkan hati nurani manusia untuk 

mengabdikan diri kepada Allah. Pendidikan agama Islam merupakan usaha membina 

dan mengembangkan pribadi manusia ,baik dari aspek rohani, jasmani,dan juga harus 

berlangsung secara herarkis (Muzayyin Arifin, 2011:24). 

Sasaran pendidikan agama Islam tersebut di atas yang akan mampu 

membentuk pribadi-pribadi muslim yang cemerlang di masa mendatang. 

Pembentukan pribadi muslim melalui pendidikan agama Islam di sekolah ini sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional seperti yang terdapat dalam UU RI no. 2 tahun 

1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) pada pada Bab IV, pasal 4 yang 

berbunyi : Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, itu manusia yang bertaqwa terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur , memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, Kepribadian yang mantap dan mandiri 

serta rasa tanggung jawab ke masyarakatan dan kebangsaan .(UU RI. 

No.2/1989:5).Pada pasal 39 ayat (2) juga ditambahkan bahwa isi kurikulum setiap 

jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat (1) pendidikan Pancasila, (2) 

pendidikan agama, dan (3) pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan UU Sistem 

Pendidikan Nasional di atas jelaslah bahwa terdapat keselarasan antara tujuan  
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pendidikan menurut ajaran agama Islam dan menurut pemerintah RI.Keduanya 

bertemu pada satu titik yaitu untuk meningkatkan kualitas kepribadian anak didik 

baik untuk ilmu agama maupun ilmu dunia guna mencapai kebahagiaan lahir dan 

batin. 

          Seorang Guru dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat penting, maka 

haruslah memiliki sifat kesucian dan kehormatan, karena ia sebagai orang yang 

selalu digugu dan tiru atau dengan kata lain sebagai orang yang patut di teladani baik 

oleh anak didik maupun masyarakat sekelilingnya. Sifat tersebut juga harus dimiliki 

oleh para GPAI terutama jika mengingat bahwa mereka harus mengajarkan 

kebenaran dan bertanggung jawab memberikan teladan yang baik sesuai dengan 

ajaran agama Islam kepada anak didiknya. 

         Guru Pendidikan Agama Islam di samping bertanggung jawab dalam 

pembentukan pribadi anak didiknya yakni mengantarkan anak didik ke tingkat 

kedewasaan baik secara jasmani maupun rohani, juga bertanggung jawab terhadap 

Allah SWT. Tanggung jawab ini antara lain tentang kebanaran materi yang ia 

sampaikan serta tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas 

yang ia terima. 

          Mengingat begitu pentingnya tugas GPAI dalam pembentukan pribadi muslim 

maka dapat dikatakan bahwa GPAI memiliki kedudukan dan tugas yang mulia baik 

di mata manusia maupun di mata Allah. GPAI harus melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya dalam proses pembinaan moral, di samping harus memenuhi 

syarat-syarat tertentu yaitu sehat jasmani dan rohani juga harus memperhatikan 

faktor- faktor yang mempengaruhi yakni membentuk moral anak didik yang 

berkepribadian muslim.( Jalaluddin. 2000.: 109) 

          Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 pendidikan agama menjadi 

salah satu materi di sekolah tersebut.Oleh karena itu sekolah tersebut berupaya untuk 

mewarnai seluruh kegiatan sekolah dengan ajaran agama Islam.Akan tetapi 

mengingat berbagai keterbatasan baik fasilitas fisik, kemampuan Guru, serta 

karakteristik anak didik yang beragam menjadikan pendidikan agama Islam masih 

memerlukan berbagai pembenahan. Pembenahan terhadap pendidikan agama Islam 

di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri1 perlu dilakukan agar pendidikan 
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agama Islam benar-benar mampu mewujudkan pribadi muslim bagi para anak 

didiknya. Anak didik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pacitan telah 

menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari hari. Meskipun demikian 

ternyata masih banyak kekurang sempurnaan kepribadian anak didik di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pacitan sebagai pribadi muslim yang sejati. 

Yang paling menonjol kekuatan kepribadian muslim mereka adalah dari keimanan 

mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mengimani semua rukun iman dengan 

baik. Meskipun dalam praktiknya keimanan tersebut belum seluruhnya mampu 

mewarnai kehidupannya sehari-hari. 

         Sebagai orang yang mengimani seluruh rukun iman seharusnya anak didik   

mengontrol semua perbuatannya dengan ajaran Islam misalnya menjalankan ibadah 

dengan teratur atau berakhlahk mulia. Bukti kurang kuatnya keimanan anak didik 

antara lain terlihat dari kurang tertibnya mereka dalam menjalankan berbagai ibadah 

terutama ibadah wajib seperti Shalat dan puasa. Tidak hanya itu dalam berakhlak 

mulia terhadap orang lain seperti pada guru atau masyarakat sekitar mereka belum 

bisa menjalankannya dengan tulus ikhlas. Hal ini terlihat dari sikap mereka yang 

masih memilih dan memilah kepada siapa mereka memberikan rasa hormat, bahkan 

kepada mereka yang dirasanya tidak pantas dihormati mereka bersikap acuh atau 

malah kurang ajar. Suatu Yang  memprihatinkan adalah adanya kenyataan bahwa 

beberapa anak didik mengaku kurang mengetahui bagaimana cara mereka berbakti 

pada orang tuanya yang telah meninggal atau hidup berjauhan dengan mereka. Tidak 

hanya itu karena kesehatan jasmaninya yang tidak selalu baik beberapa siswa 

mengaku sering meninggalkan puasa Ramadhan misalnya karena penyakit maag. 

Beberapa anak didik juga mengaku kurang bisa mengatur waktu dengan baik.  

    Tetapi karena adanya berbagai kendala yang ditemui Guru Pendidikan 

Agama Islam (GPAI) dalam upayanya menanamkan kepribadian muslim pada anak 

didik baik dari faktor internal sekolah maupun faktor eksternal sekolah, maka Guru 

Pendidikan Agama Islam (GPAI) harus berupaya untuk mengatasi berbagai kendala 

tersebut. Kendala yang paling banyak dikeluhkan oleh guru antara lain terbatasnya 

jam pelajaran Agama Islam yang hanya 3 jam pelajaran seminggu. Adalah sangat 

sulit bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) untuk dapat menanamkan 
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kepribadian muslim secara sempurna jika waktu pembelajarannya pun sangat 

terbatas. Oleh karena itu guru kemudian berupaya menampilkan sikap sempurna 

seorang muslim dalam kehidupan kesehariannya supaya dapat menjadi contoh bagi 

anak didik. Tidak hanya itu, Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) juga berusaha 

memaksimalkan sebaik mungkin kesempatan yang ada seperti kegiatan hari besar 

keagamaan maupun prasarana di seekolah (aula) untuk melaksanakan ibadah sehari-

hari di sekolah.Untuk itulah diperlukan penelitian-penelitian yang akurat tentang 

berbagai hal agar diperoleh data yang tepat untuk menentukan langkah selanjutnya. 

Salah satu penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dengan meneliti proses 

pembelajarannya yaitu masalah interaksi Guru dan anak didik. Interaksi Guru dan 

anak didik yang dimaksud adalah interaksi yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran 

di kelas. Pemilihan interaksi ini didasarkan pemikiran bahwa proses interaksi baik 

dalam upaya menyampaikan pengetahuan, ketrampilan, maupun pembentukan 

akhlak anak didik, interaksi yang terjadi sangat menentukan keberhasilan pendidikan 

agama.  

Menurut Sardiman AM yang dimaksud interaksi edukatif yaitu apabila secara 

sadar mempunyai tujuan untuk mendidik,untuk mengantarkan anak didik kearah 

“kedewasaan”  .Jadi dalam hal ini yang penting bukan bentuk interaksinya ,tetapi 

yang pokok dalam maksud atau tujuan berlangsungnya iteraksi itu sendiri. Karena 

tujuan menjadi hal yang pokok ,maka kegiatan interaksi itu memang direncanakan 

atau disengaja.( Sardiman A. M 1986 : 8) 

Konsep di atas, memunculkan istilah Guru di satu pihak dan anak didik di 

lain pihak. Keduanya berada dalam interaksi edukatif dengan posisi, tugas dan 

tanggung jawab yang berbeda, namun bersama-sama mencapai tujuan. Guru 

bertanggung jawab untuk mengantarkan anak didiknya ke arah kedewasaan susila 

yang cakap dengan memberikan sejumlah ilmu pengetahuan dan membimbingnya. 

( Oemar H Malik 2005:47) 

Djamarah mengatakan bahwa sekolah adalah tempat memberikan bekal ilmu 

kepada para siswa. Selain itu sekolah juga berfungsi sebagai salah satu pembentuk 
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kepribadian anak. Kedisiplinan terhadap peraturan dan tugas adalah aspek 

kepribadian yang ikut dibentuk oleh sekolah. Anak didik disuatu sekolah merasakan 

bahwa sekolah merupakan suatu bagian dari kehidupan yang harus dipertahankan. 

Bila segala sesuatunya berlangsung dengan baik, maka si anak didik akan 

memperoleh suasana dalam kehidupannya di sekolah.Hubungan dengan guru yang 

akrab akan menumbuhkan sikap positif terhadap sekolah, khususnya sikap 

menghargai otoritas guru. ( Syaiful Bahri Djamarah : 52-53 )               

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini berfokus bagaimana 

“Interaksi Guru Pendidikan Agama Islam dan peserta didik dalam membentuk 

kepribadian muslim di Sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri 1 Pacitan”, 

,Adapun sub fokus terdiri dari : 

1. Bagaimana interaksi Guru Pendidikan Agama Islam dan peserta didik di Sekolah 

Menengah Kejuruan  (SMK) Negeri 1 Pacitan dalam membentuk kepribadian 

muslim? 

2.Apa  kendala Guru Pendidikan Agama Islam dan peserta didik dalam membentuk 

kepribadian muslim di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri  1 Pacitan? 

3.Apa saja upaya untuk mengatasi kendala dalam interaksi Guru PAI dan peserta 

didik dalam pembentukan kepribadian Muslim di Sekolah Menengah 

Kejuruan(SMK) Negeri 1 Pacitan? 

     Sesuai dengan rumusan masalah diatasmakampenelitian secara umumbertujuan 

untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan rinci tentang Interaksi Guru 

Pendidikan Agama Islam dan peserta didik dalam membentuk Kepribadian 

muslim di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pacitan Adapun secara 

khusus penelitian mempunyai tujuan sbb:  

a) Interaksi Guru pendidikan agama Islam dan anak didik di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK)Negeri 1 Pacitan dalam membentuk kepribadian 

muslim. 



7 
 

b) Kendala yang ditemui oleh Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Kejuruan(SMK)Negeri 1 Pacitan dalam membentuk kepribadian 

muslim anak didik. 

c) Upaya yang dilakukan dalam  mengatasi kendala interaksi Guru Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan(SMK)Negeri 1 Pacitan untuk 

mengatasi kendala pembentukan kepribadian Muslim anak didik.         

 Metode Penelitian 

 1. Jenis Penelitian 

               Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Dengan menggunakan pendekatan yang 

mengarahkan pada latar individu secara utuh. Jadi, dalam hal ini (Muhaimin, 

2012:  293) tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel 

atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. 

         Menurut Kirk dan Miller (1986 : 9) dalam bukunya Lexy J. Moleong, 

2002: 3) Istilah penelitian kualitatif pada mulanya bersumber pada pengamatan 

kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Melibatkan 

pengukuran tingkatan suatu cirri tertentu, untuk menemukan sesuatu dalam 

pengamatan, pengamat harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu 

itu.Demikian pula penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian deskriptif 

kualitatif karena diarahkan untuk mendeskripsikan sejauh mana Interaksi Guru 

Pendidikan Agama Islam dan Anak Didik Dalam Rangka Membentuk 

Kepribadian Muslim di Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) Negeri 1Pacitan.. 

                       Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, yang kemudian 

disajikan, dianalisis dan diinterprestasikan. Penelitian deskriptif berusaha 

memberikan dengan sistematis dan cermat, faktafakta aktual dan sifat populasi 

tetentu.(Margono 2000:8 ) 

2. Lokasi Penelitian 

              Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 

1 Pacitan Jalan Letjen.Suprapto No. 53 Pacitan  adalah sebagai lembaga 
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pendidikan kejuruan di tingkat menengah atas yang letaknya strategis dekat 

dengan jalan raya. 

       3. Sumber Data 

                Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat   

diperoleh.(SuharsimiArikunto2002:107) Menurut Lofland menyatakan bahwa 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.  ( Lexy j. 

Moleong : 112) Sumber data berupa kata kata dan tindakan yang berupa kegiatan 

wawancara , observasi dan sumber data tertulis yakni melalui dokumen pribadi 

dan dokumen resmi, sumber buku, arsip dan sebagainya yang berkaitan dengan 

penelitian ini.           

        Mengenai pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

     beberapa  cara, yaitu: Observasi,Intervieu, Dokumentasi 

 Metode Analisis 

                Dalam menganalisa data yang diteliti dari observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, penulis menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Teknik 

analisa deskriptif penulis gunakan untuk menentukan, menafsirkan, serta 

menguraikan data yang bersifat kualitatif yang penulis peroleh dari metode 

observasi, wawancara, dokumentasi. 

Data-data yang terkumpul, kemudian dianalisis berdasarkan pada : 

   1. Pemahaman wacana secara mendalam,  

   2. Menganalisis data secara interaktif dialektif atau bolak-balik sesuai keperluan. 

Selanjutnya prosedur analisis data dalam penelitian ini dilakukan baik selama 

proses pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data selesai. Prosedur 

penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu setelah data-data didapat, 

maka langkah selanjutnya sebagai berikut,  

   a) Reduksi data. 

   b) Penyajian data . 

   c)  Menarik kesimpulan.  
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  Artinya adalah setelah data didapat secara maksimal, maka data diulas kembali 

untuk     mengantisipasi terjadinya kesalahan data yang didapat atau informasi 

dan kemudian dikaji untuk mendapatkan sebuah kesimpulan atau vertifikasi. 

           Ketiga hal tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 

dalam   menganalisa data  yang ada. Hal tersebut dilakukan pada saat selama 

pengumpulan data dalam bentuk siklus. 

    Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan analisis data dilakukan dengan tiga 

langkah:  

  a. Pembacaan secara cermat data-data yang terkumpul. 

     b.Mereduksi data-data dan teori-teori yang sesuai dengan  permasalahan yang    

ada, artinya adalah proses ini memerlukan kemampuan untuk menyeleksi, 

pemilihan dan pemilahan data-data secara teliti sesuai dengan kebutuhan 

penelitian guna  mendapatkan atau melahirkan data yang akuratif 

    c. Penafsiran kembali secara diskriptif dari kesimpulan yang ada. Artinya adalah 

menjelaskan apa adanya secara objektif kemudian dikorelasikan dengan teori-   

teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan. 

Pembahasan hasil Penelitian 

          Interaksi Guru Pendidikan Agama Islam dan Anak Didik Dalam  Rangka 

Membentuk Kepribadian Muslim Di Sekolah Menengah Kejuruan   (SMK) Negeri 1 

Pacitan.  

Kualitas keagamaan seseorang tidak hanya ditentukan oleh prestasi 

belajarnya dalam bidang pendalaman agama islam atau juga pengetahuannya tentang 

ajaran islam, tetapi juga ditentukan oleh pengamalan mereka terhadap nilai-nilai 

ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan hasil yang ditemui 

dilapangan, Interaski Guru pendidikan agama islam dan anak didik dalam 

membentuk kepribadian muslim sudah baik dalam bidang syariah aqidah dan akhlak 

hal ini terbukti dengan adanya hasil interview, observasi dan dokumentasi yaitu 

dapat dilihat pada waktu siswa menjalankan ibadah, mengikuti kegiatan disekolah 

seperti kegiatan ekstrakurikuler, Maulid Nabi , sikap anak didik terhadap Guru dan 

teman-temannya, dan lain sebagainya. Meskipun ada beberapa siswa yang kurang 

dalam mengamalkan.      
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Hal ini Guru pendidikan agama islam tetap berusaha semaksimal mungkin 

untuk membimbing anak didik di Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Negeri 1 

Pacitan agar senang dan ikhlas dalam mengamalkan nilai- nilai ajaran islam dalam 

kehidupan sehari-hari dengan memberi berbagai macam motivasi, pengarahan dan 

nasehat pada waktu proses kegiatan belajar mengajar sehingga terbentuk kepribadian 

muslim.Tujuan menanamkan kepribadian muslim di Sekolah Menengah Kejuruan ( 

SMK ) Negeri 1 Pacitan  adalah untuk menjadikan manusia generasi muslim yang 

sejati bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, berguna bagi agama dan bangsa yang 

senantiasa hidup bahagia dunia dan akhirat. 

Hambatan Interaksi Guru Pendidikan Agama Islam dan Anak Didik Dalam 

Rangka Membentuk Kepribadian Muslim. Ada beberapa Faktor yang menghambat 

Interaksi Guru agama Islam dan peserta didik dalam membentuk Kepribadian 

muslim  antara lain : 

 a. Faktor Internal Sekolah 

Faktor internal sekolah yang menjadi kendala Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam upaya menanamkan kepribadian muslim kepada anak didik antara lain: 

        1) Pemberian tugas ganda pada Guru Pendidikan Agama Islam yang 

menyebabkan Guru PAI hanya mampu menanamkan kepribadian muslim 

melalui pembelajaran di dalam kelas, sedangkan interaksi di luar kelas 

seperti saat istirahat masih sangat kurang. 

         2) Guru pelajaran selain pelajaran Agama Islam bersikap seolah-olah 

penanaman  kepribadian muslim kepada anak didik hanya menjadi 

kewajiban Guru Pendidikan   Agama Islam, Guru mata pelajaran lain tidak 

ikut bertanggung jawab. 

      3) Sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai untuk pembelajaran 

agama Islam misalnya kurang besarnya musholla sehingga anak didik 

tidak kondusif  dalam  menjalankan ibadah sholat berjamaah dan sangat 

minimnya buku-buku agama. 

  4) Hubungan Guru Pendidikan Agama Islam dengan anak didik hanya bersifat 

formal, tanpa berkelanjutan dalam situasi informal di luar kelas. Wibawa 
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Guru juga hanya terbatas di dalam dinding kelas, tanpa berpengaruh di luar 

kelas atau sekolah. 

      

   b. Faktor Eksternal 

    1) Faktor keluarga siswa, maksudnya kurang adanya kesadaran dalam 

menerapkan    ajaran islam yang dilakukan oleh orang tua siswa padahal 

segala tingkah laku orang tua cenderung ditiru anak. Adanya permasalahan 

keluarga (broken home) yang kadang dialami oleh keluarga anak yang 

bersangkutan sehingga anak terkadang jenuh dengan kondisi yang 

demikian dan akhirnya mencari perhatian yang negatif seperti merokok, 

suka bermain dan lain-lain. Ada juga orang tua mereka yang kurang 

mampu mengontrol tingkah laku anak karena disibukan dengan pekerjaan 

mereka masing-masing. Orang tua cukup menyediakan uang yang 

diperlukan oleh anak tidak ditanya untuk keperluan apa. Jadi jangan 

disalahkan apabila anak yang seolah-olah pendiam tetapi hatinya berontak 

da dilampiaskan dalam bentuk perilaku yang menyimpang. Kurangnya 

pendidikan agama dari keluaraga (orang tua) maupun latar belakang out 

put pendidikan yang berbeda seperti MTS dan SMP 

                 2) Sikap masyarakat atau orang tua di beberapa lingkungan sekitar sekolah 

yang kurang perhatian kepada pentingnya pendidikan agama, tidak 

mengacuhkan akan pentingnyapemantapan pendidikan agama di sekolah 

yang berlanjut di rumah. Lingkungan masyarakat atau orang tua yang 

bersikap demikian disebabkan karena dampak kebutuhan ekonomisnya 

mendorong bekerja 20 jam di luar rumah sehingga bertawakal sepenuhnya 

kepada sekolah yang hanya mendidik anaknya 4 jam per minggu. 

        3) Situasi lingkungan sekitar sekolah disubversi oleh godaan-godaan setan 

yang beragam   bentuknya. Antara lain godaan perjudian, tontonan yang 

bernada menyenangkan nafsu (seperti film porno, internet, dan PS). Situasi 

demikian melemahkan daya konsentrasi dan berakhlak mulia, serta 

mengurangi gairah belajar, bahkan mengurangi daya bersaing dalam 

meraih kemajuan. 
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             4) Kurangnya penerapan ajaran Islam di lingkungan keluarga dan masyarakat  

yang menyebabkan anak didik tidak mendapatkan contoh nyata penerapan 

Islam dalam   kehidupan sehari-hari. 

  Upaya yang dilakukan Mengatasi Hambatan dalam Interaksi Guru 

Pendidika Agama Islam dan Anak Didik Dalam Rangka Membentuk 

Kepribadian Muslim di Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Negeri 1 

Pacitan. 

  Dilihat dari segi penanaman suatu mata pelajaran, sebenarnya agama 

Islam berarti pengajaran tentang tata hidup yang berisi pedoman pokok yang 

akan digunakan oleh manusia dalam menjalani kehidupan dan untuk 

menyiapkan kehidupan yang sejahtera di akhirat nanti. Dari hasil interview 

dengan Guru Pendidikan agama Islam dapat diketahui bahwa yang paling 

berperan dalam belajar pendidikan agama Islam adalah siswa itu sendiri 

sedangkan Guru dan alat alat lainnya hanyalah merupakan alat bantu saja. 

Oleh sebab itu kalau Guru akan mengajar, harus merencanakan kegiatannya 

dengan berpedoman kepada kenyatannya bahwa siswa ini tumbuh dan 

memiliki kemampuan belajar. Oleh sebab itu prinsip-prinsip agama yang 

diajarkan disekolah adalah hal-hal yang abstrak harus diajarkan sebagai 

interpretasi dari pengalaman secara relatif harus tumbuh dan menuju 

kematangan pada akhir pertumbuhan masa anak-anak.  

          Diantara prinsip prinsip tersebut antara lain: 

a. Siswa dapat mengucapkan perasaannya dengan berbagai bentuk sosial 

untuk mengutarakan curahan perasaan mereka.  

b. Siswa mempertahankan suatu kepercayaan yang pada umumnya bersifat 

perbuatan yang diperhitungkan menghasilkan hasil yang dapat diduga.  

 c.  Siswa dapat melihat kenyataan lebih obyektif dan dapat memahami 

hubungan yang baik. 

d. Siswa dapat mengkompromikan sebagian hasratnya kedalam    kepentingan  

kelompok  tanpa merugikan orang lain. 

e. Beberapa pendekatan yang dilakukan oleh guru agama dalam membentuk  

kepribadian   anak didik yaitu sebagai berikut : 
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     1. Pendekatan Individu 

         Dalam setiap individu mempunyai karakter tersendiri, begitu juga dengan 

masing-masing siswa mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda-beda dari 

satu anak didik dengan anak didik lainnya. Dari perbedaan tersebut memberikan 

wawasan kepada guru bahwa strategi pengajaran harus memperhatikan perbedaan 

anak didik pada aspek individual ini.  

2. Pendekatan Kelompok. 

Selain melakukan pendekatan individu, guru juga melakukan pendekatan 

kelompok, diharapakan dapat tumbuh kembang rasa sosial yang tinggi pada diri 

setiap anak    didik. Karena anak didik memiliki sifat berkecenderungan untuk 

hidup bersama.  

3. Pendekatan Edukatif 

                 Apapun yang guru lakukan dan pengajaran dengan tujuan tidak lain adalah 

untuk mendidik, bukan karena motif-motif lain, seperti karena dendam, gengsi, 

ingin ditakuti, dan lain sebagainya. Ketika penerapan proses belajar mengajar 

berlangsung, guru sudah dapat mengondisikan siswa dalam kelas, sebagai 

antisipasi terjadinya keributan dalam kelas yang mengakibatkan tidak kondusifnya 

suasana belajar mengajar.  

           Adapun upaya-upaya Guru PAI membentuk kepribadian muslim guru 

pendidikan agama Islam untuk menanamkan perilaku dalam membentuk 

kerpibadian muslim yaitu sebagai berikut :  

    1. Mengarahkan Anak Didik dengan Ibadah. 

          Salah satu cara Guru Pendidikan agama islam untuk menggugah hati 

siswa rajin dalam melaksanakan ibadah hubungannya dengan Tuhan (seperti 

shalat, puasa dan lain-lain) atau ibadah dalam hubungan dengan manusia (seperti 

menghormati Orang tua, Guru, teman dan lain-lain) adalah dengan cara 

memberikan nasihat atau ceramah sesuai dengan isi materi yang diberikan pada 

waktu jam pelajaran pendidikan agama Islam.  

   2. Mengarahkan Siswa dalam  Membaca Al-Qur’an. 

         Peranan Guru Pendidikan agama islam dalam hal ini adalah dengan 

memberikan kegiatan tambahan atau mengadakan kegiatan ekstrakurikuler 



14 
 

seperti kajian kitab Al-Qur’an di sini mereka dibimbing dengan sungguh-

sungguh bagaimana cara membaca Al-Qur’an dan menulis arab dengan baik dan 

benar, serta Guru pendidikan agama islam membahas kandungan (arti) dari ayat 

tersebut diantaranya berisi tentang hukum-hukum Islam (perintah dan larangan) 

sehingga siswa mengetahui kandungan dari ayat tersebut dengan secara tidak 

langsung dapat mempengaruhi pola berfikir siswa untuk tidak melakukan 

perbuatan yang terlarang lagi, dan mengarahkan siswa dengan Al-Qur’an 

merupakan aplikasi dari materi Pendidikan Agama Islam. 

   3. Mengarahkan Anak Didik dengan Rasa Dzikir kepada Allah. 

     Dzikir artinya mengingat keagungan Allah dalam semua kesempatan 

dimanapun ia berada, dengan mengingat Allah kita akan mensyukuri atas nikmat 

yang telah diberikan-Nya dan takut untuk berbuat dosa. Membiasakan siswa 

untuk berdzikir merupakan penunjang untuk meningkatkan kwalitas akhlaknya 

kepada Allah dan banyak berdzikir juga dapat melebur dosa yang pernah 

diperbuat oleh manusia selama hidup di dunia. Mengarahkan siswa dengan 

berdzikir kepada Allah merupakan salah satu aplikasi dari materi Pendidikan 

Agama Islam. 

   4.Mewajibkan Anak Didik untuk mengikuti kegiatan sholat berjama’ah di    

      Masjid.    

             Sekolah Menengah Kejuruan( SMK) Negeri 1 Pacitan mewajibkan anak 

didik untuk membiasakan pergi ke Masjid untuk shalat berjama’ah , akan 

menambah keimanan dan keyakinannya kepada Allah swt dan secara tidak 

langsung dalam diri anak didik akan tumbuh rasa kasih sayang terhadap sesama 

yang dapat mempererat ukhuwah Islamiyah.  

  5. Mengarahkan anak didik dengan amalan sunah 

Mengarahkan siswa dengan amalan sunah adalah membiasakan anak didik untuk 

melakukan amalan tambahan selain fardhu antara lain : 

            a.Berkaitan dengan ibadah shalat sunah yaitu : shalat rawatib, dhuha,   shalat 

hajat dan lain-lain. Peranan Guru agama Islam disini membimbing siswa 

bagaimana  cara melaksanakan shalat sunah tersebut dan surat-surat apa saja 
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yang harus dibaca beserta doa-doanya. Materi ini diberikan pada waktu jam 

tambahan hari jumat dan sabtu.  

       b.Berkaitan dengan ibadah-ibadah puasa, misalnya puasa senin kamis, puasa 

enam hari dibulan syawal, puasa arafah dan masih banyak lagi. Mengarahkan 

siswa untuk melaksanakan ibadah sunah ini, maka siswa akan mampu sedikit 

demi sedikit mengendalikan nafsunya untuk berperilaku yang menyimpang 

seperti, merokok, berkelahi karena mereka pada umumya tahu fungsi dari 

puasa yaitu mencegah diri dari perbuatan keji dan kotor.  

              Kendala yang ditemui interaksi Guru PAI dan Anak didik dalam 

menanamkan kepribadian muslim Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK) Negeri  

dengan berbagai upaya. Upaya tersebut antara lain sebagai berikut : 

   1. untuk mengatasi kurang besarnya musholla Guru PAI melakukan 

pendekatan engan kepala sekolah agar memenuhi sarana yaitu Masjid 

              2.Untuk mengatasi kurangnya jam pelajaran di kelas, guru dapat menanamkan 

kepribadian muslim antara lain dengan cara memberi contoh nyata kepada 

anak didik. Contoh nyata yang dimaksud di sini adalah Guru Pendidikan 

Agama Islam menunjukkan sikap muslim sejati dalam kehidupannya, 

terutama saat di sekolah. 

            3.Untuk mengatasi kurangnya buku-buku sumber Guru bisa mengajak para 

siswa     yang memiliki  buku-buku tentang agama Islam untuk saling 

meminjamkan bukunya. Sekali waktu Guru mengajak siswa mendiskusikan 

isi buku tersebut. 

       4.Menanamkan kesadaran kepada anak didik bahwa kewajiban menjalankan 

perintah agama merupakan tanggung jawab pribadi.  

        5.Bekerjasama dengan orang tua wali murid. karena dengan adanya  kerja 

sama dapat memantau tingakah laku anak didik baik didalam sekolah 

maupun diluar sekolah. 

     Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu dapat ditarik berbagai kesimpulan sebagai 

berikut: 
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     1. Interaksi Guru pendidikan agama Islam dan anak didik dalam rangka     

membentuk kepribadian muslim di Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK) 

Negeri 1 Pacitan melalui pendekatan-pendekatan Guru Pendidikan Agama 

Islam kepada anak didiknya dilihat pada waktu anak didik menjalankan ibadah, 

mengikuti kegiatan disekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler, peringatan hari 

besar Islam Maulid nabi , sikap anak didik terhadap Guru dan teman-temannya, 

dan juga Ketika Guru Pendidikan Agama Islam melaksanakan proses kegiatan 

belajar mengajar, Guru dengan ikhlas dalam bersikap dan berbuat, serta 

berusaha memahami anak didiknya dengan segala konsekuensinya., sehingga 

tercipta hubungan dua arah yang harmonis antara Guru Pendidikan Agama 

Islam dengan anak didik, sehingga terciptalah lingkungan yang bernilai 

edukatif dalam kepentingan anak didik dalam belajar dan dapat menanamkan 

nilai-nilai ajaran islam yaitu kepribadian muslim. 

2. Kendala yang ditemui oleh Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah    

Kejuruan ( SMK ) Negeri 1 Pacitan    

             Dalam membentuk kepribadian muslim anak didik dapat dibedakan atas faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan minimnya waktu 

untuk pelajaran, berbagai kebijakan sekolah yang memberikan tugas ganda 

pada Guru Pendidikan Agama Islam, sarana dan prasarana sekolah yang 

kurang memadai. 

            Sedangkan faktor eksternal antara lain minimnya pengetahuan dan 

pelajaran agama yang diterima anak didik dari orang tua maupun pendidikan 

sebelumnya, kekurang pedulian orang tua dan masyarakat terhadap pentingnya 

pelajaran agama Islam, berbagai aktifitas dan perkembangan jaman yang 

mendukung kegiatan maksiat, serta keluarga yang kurang Islami. 

            3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan interaksi Guru Pendidika 

Agama Islam dan anak didik dalam rangka membentuk kepribadian Muslim di 

Sekolah  Menengah Kejuruan ( SMK ) Negeri 1 Pacitan. 

a.  melakukan pendekatan dengan kepala sekolah agar memenuhi sarana yaitu    

Masjid yang memadahi , serta mengfungsikan Masjid sebagai sarana 

Ibadah dan kegiatan kegiatan keagamaan lainnya. 
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b. Guru dapat menanamkan kepribadian muslim antara lain dengan cara 

memberi contoh nyata kepada anak didik.  

c. Mengajak para siswa memiliki buku Pendidikan Agama Islam  serta buku-

buku tentang Pelajaran agama Islam yang lain , sebagai pengembangan 

wawasan ajaran Islam. 

d.  Menanamkan kesadaran kepada anak didik bahwa kewajiban menjalankan 

e. perintah agama merupakan tanggung jawab pribadi.  

f. Bekerjasama dengan orang tua wali  murid. 

    Saran-saran 

           Berkaitan dengan upaya untuk menanamkan kepribadian muslim yang 

sempurna kepada anak didik, berikut disampaikan saran-saran yang diharapkan 

dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya. 

     1. Saran kepada Pihak Sekolah 

Di masa mendatang sekolah diharapkan agar berusaha semaksimal 

mungkin untuk menyediakan sarana pendidikan Islam yang memadai terutama 

mushalla atau masjid yang dijadikan sarana pusat kegiatan agama secara 

kontinyu untuk meningkatkan ketaqwaan siswa dengan melaksanakan shalat 

jama’ah sekaligus diadakan taklim untuk menambah pengetahuan agama bagi 

siswa. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa jika anak didik tidak menjalankan 

ibadah shalat dhuhur di sekolah maka kemungkinan besar ia akan kehilangan 

waktu shalat dhuhur ketika sampai di rumah. 

2. Saran kepada Guru pendidikan Agama Islam 

          Agar penenaman kepribadian muslim pada diri anak didik dapat lebih berhasil 

Guru Pendidikan Agama Islam harus menerapkan kepribadian muslim sebaik-

baiknya dalam kehidupan sehari-harti sehingga ia dapat dijadikan teladan yang 

baik bagi anak didiknya. 

3. Saran kepada Orang Tua 

         Orang tua hendaknya tidak hanya menyerahkan pendidikan agama Islam pada 

sekolah. Orang tua hendaknya mampu menciptakan suasana keluarga yang 

Islami dalam      berbagai aspek kehidupan. 

4. Saran kepada Anak Didik 
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 Anak didik diharapkan terus berupaya menjadi muslim yang kaffah antara lain 

dengan menerapkan kepribadian muslim secara utuh. Dengan kerpibadian 

muslim yang utuh ini anak didik akan mampu menghadapi tantangan jaman 

yang semakin penuh dengan godaan serta dapat meraih keberhasilan hidup di 

dunia dan akhirat. 

5.Peneliti Selanjutnya 

     Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi motivasi dan tambahan 

informasi bagi para peneliti yang tertarik untuk meneliti masalah yang 

berkaitan dengan pendidikan agama baik dengan focus yang sama maupun 

berbeda. 

Akhirnya , penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMK 

Negeri 1 Pacitan dan Stap serta semua pihak nyang telah berkenan membantu 

dalam melaksanakan penelitian. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan 

balasan dengan sebaik baiknya. Amin 
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