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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan informasi dan teknologi dewasa ini diikuti dengan 

perkembangan 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 seperti Hongkong, Korea, dan 

jepang ada kecenderungan peningkatan angka bunuh diri. Bunuh diri yang 

dilakukan para remaja di Hongkong, misalnya, disebabkan oleh kesibukan 

orang tua mereka bekerja sehingga anak-anak kurang mendapat perhatian, 

kasih sayang, dan pendidikan dari orang tuanya.Hampir di seluruh dunia, 

termasuk di Indonesia terjadi dekadensi (penurunan) moral yang luar biasa. 

           Dapat dilihat 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 
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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)”.( Arifin H.M.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 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 
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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 (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) 
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juga ditambahkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang 

pendidikan wajib memuat:  

1. pendidikan Pancasila,  

2. pendidikan agama,  

3. pendidikan kewarganegaraan.  

Berdasarkan UU Sistem Pendidikan Nasional di atas jelaslah bahwa 

terdapat keselarasan antara tujuan  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. 

         Walaupun pendidikan agama Islam telah menjadi salah satu pelajaran 

wajib yang harus diberikan pada semua jenjang pendidikan, akan tetapi 

hasilnya secara afektif terhadap pembentukan sikap (ahlak) anak didik masih 

belum maksimal. Hal ini juga secara tegas diungkapkan pada bagian Rasional 

Krikulum Berbasis Kompetensi Mata pelajaran Agama Islam untuk Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1. Pada bagian Rasional tersebut antara 

lain disebutkan bahwa meskipun  pendidikan agama telah diberikan pada setiap 

jenjang pendidikan dan pada semua kurikulum yang telah berlaku maupun 

yang sedang berlaku di Indonesia namun hasilnya kurang efektif untuk 

membentuk kepribadian anak didik yang islami. ( UU RI no. 2 tahun 1989) 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Bab IV. Kegagalan tersebut 

antara lain disebabkan oleh terbatasnya jam pelajaran Agama yang hanya 3 jam 

per minggu dengan muatan materi yang sangat padat serta materi pembelajaran 
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yang lebih pada materi pengetahuan agama (kognitif) yang menuntut hafalan 

anak didik sedangkan materi afektif (akhlak) dan psikomotorik (kebiasaan) 

kurang mendapat perhatian.  

           Kendala lainnya adalah kurangnya keikutsertaan Guru mata pelajaran 

lain dalam memberi motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan nilai-

nilai pendidikan agama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu lemahnya sumber 

daya guru dalam pengembangan pendekatan dan metode yang lebih variatif, 

minimnya berbagai sarana pelatihan dan pengembangan, serta rendahnya peran 

serta orang tua anak didik. Di lapangan banyak sekali ditemukan Guru 

Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang dalam proses pembelajaran hanya 

melakukan interaksi searah. Artinya, guru lebih banyak mendominasi proses 

belajar mengajar dengan cara memberi ceramah sedangkan metode-metode 

lainnya kurang banyak dilakukan. Akibatnya, pelajaran agama menjadi 

membosankan dan terkesan sebagai doktrin semata. 

          Seorang Guru 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 
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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. 

        Sikap mulia dan terhormat seorang guru agama yang tercermin dari 

perilakunya sehari-hari dapat menjadi salah satu cara mendidik yang paling 

efektif bagi anak didik. Secara nyata hal ini dapat terlihat pada jam sekolah. 

Pada saat istirahat kedua, para guru tidak hanya guru agama, berbondong-

bondong mengerjakan shalat dhuhur di sekolah.Hal ini dapat mendorong para 

anak didik untuk melakukan hal yang sama. Dengan kata lain, mendidik 

dengan contoh merupakan salah satu cara yang efektif untuk menanamkan 

nilai-nilai agama dalam rangka pembentukan pribadi muslim. 

          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, 
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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 agama Islam benar-benar mampu mewujudkan pribadi muslim 

bagi para anak didiknya. Anak didik di Sekolah MenengahKejuruan (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  
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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.  

          Sebagian besar waktu mereka ternyata lebih banyak untuk melakukan 

kegiatan yang kurang bermanfaat seperti  bermain Play Station, nonton televisi, 

maupun bercanda atau bermain dengan teman-temannya. Mereka juga belum 

sepenuhnya selalu melawan hawa nafsunya padahal sebagai orang beriman 

mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk melawan hawa nafsunya sehingga 

terhindar dari perbuatan yang tercela. Berdasarkan gambaran karakteristik 

pribadi muslim anak didik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 

Pacitan di atas terlihat bahwa meskipun sebagian besar anak didik telah 

berperilaku sesuai dengan kepribadian muslim akan tetapi masih perlu 

ditingkatkan baik dari segi kuantitas (jumlah siswanya) maupun kualitas 

kepribadian muslimnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan Guru 

Pendidikan Agama Islam (GPAI) untuk menanamkan ajaran Islam yang 

sempurna dalam seluruh segi kehidupan manusia perlu terus ditingkatkan agar 

dapat menanamkan kepribadian muslim yang sempurna bagi anak didik. 

Mengingat begitu pentingnya peranan guru dalam menanamkan kepribadian 

muslim maka Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) harus mampu memilih 

interaksi guru dan anak didik yang tepat.  
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         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 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 dilakukan 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. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengambil judul penelitian  
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Interaksi Guru Pendidikan Agama Islam dan Anak Didik dalam Rangka 

Membentuk Kepribadian Muslim di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK )Negeri 

1 Pacitan. 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dibahas dalam  

     penelitian iniadalah : 

1. Bagaimana interaksi Guru Pendidikan Agama Islam dan anak didik di 

Sekolah Menengah Kejuruan  (SMK) Negeri 1 Pacitan dalam membentuk 

kepribadian muslim? 

2. Apa  kendala Guru Pendidikan Agama Islam dan anak didik dalam 

Rangka membentuk kepribadian muslim di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Negeri  1 Pacitan? 

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

anak didik dalam pembentukan kepribadian Muslim di Sekolah Menengah 

Kejuruan(SMK) Negeri 1 Pacitan. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

    1.Tujuan  

        Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, penulisan tesis ini bertujuan  

        untuk mendeskripsikan: 

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

Menengah Kejuruan (SMK)Negeri 1 Pacitan dalam membentuk 

kepribadian muslim. 
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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. 

2. Manfaat 

                Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai  

      pihak,baik untuk usaha peningkatan mutu pendidikan di Indonesia  antara   

      lain: 

a. Bagi Pemerintah  

Hasil Penelitian dapat memberikan masukan kepada pemerintah 

dalam menentukan kebijaksanaan berkaitan dengan pendidikan agama 

Islam sebagai mata pelajaran maupun penanaman nilai-nilai Islam 

pada anak didik dalam menentukan kebijaksanaan,sehingga dapat 

terwujudkan generasi muda yang Islami dengan Guru dan anak didik 

berkepribadian muslim. 

  b.  Bagi Lembaga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi kepala 

sekolah dalam menentukan kebijakan berkaitan dengan pendidikan 

Agama Islam sebagai mata pelajaran maupun penanaman nilai-nilai 
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Islam pada anak didik di sekolah sehingga terwujud sekolah  yang 

Islami dengan guru dan anak didik berpribadian muslim. 

 c.  Guru Pendidikan Agama Islam 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk memberikan 

pendidikan agama Islam lebih baik di masa mendatang. 

 

   D. Kerangka Teori 

       A. Interaksi Guru 

            1. Interaksi Guru PAI dan Anak Didik 

     Sebagai makluk sosial, manusia dalam kehidupannya 

membutuhkan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan tersebut 

terjadi karena manusia mengajarkan manusia yang lain, ketika sesuatu 

yang akan dilakukan tidak dapat dilakukan seorang diri. Kecenderungan 

manusia untuk berhubungan melahirkan komunikasi dua arah melalui 

bahasa yang mengandung tindakan dan perbuatan. Karena ada aksi dan 

reaksi, maka interaksi pun terjadi.  

           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. Sedang anak didik 

berusaha untuk mencapai tujuan itu dengan bantuan dan pembinaan dari 
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guru. Interaksi edukatif harus menggambarkan hubungan aktif dua arah 

dengan sejumlah pengetahuan sebagai mediumnya, sehingga interaksi itu 

merupakan hubungan yang bermakna dan kreatif. Semua unsur interaksi 

edukatif harus berproses dalam ikatan tujuan pendidikan. Karena itu, 

interaksi edukatif adalah suatu gambaran hubungan aktif dua arah antara 

guru dan anak didik yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan.  

Proses interaksi edukatif merupakan suatu proses mengandung sejumlah 

norma. Semua norma itulah yang harus ditransfer guru kepada anak 

didik. Karena itu, wajarlah bila interaksi edukatif tidak berproses dalam 

kehampaan, tetapi dalam penuh makna.  

         2. Pentingnya Interaksi Guru Pendidikan Agama Islam Dan Anak 

Didik Dalam Rangka Membentuk Kepribadian Muslim 

Persoalan interaksi belajar mengajar antara guru pendidikan 

Agama Islam dan anak didik dalam dunia pendidikan dewasa ini kurang 

mendapat perhatian dari semua pihak. Seorang guru ( Oemar Hamalik 

2005:47) sering tidak mampu tampil sebagai figur yang pantas diteladani 

di    hadapan anak didik, apalagi berperan sebagai orang tua. 

Interaksi belajar mengajar seorang Guru memegang peranan yang 

sangat menentukan keperibadian anak didik, karena bagaimanapun juga 

keadaan sistem pendidikan disekolah, alat yang disediakan dan keadaan 

siswa, maka semuanya itu pada akhirnya tergantung pada Guru dalam 

memanfaatkan semua komponen yang ada. Metode dan keputusan Guru 

dalam interaksi belajar mengajar akan sangat menentukan berhasil 
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tidaknya Guru dan anak didik dalam mencapai tujuan pendidikan, yang 

dimaksud dengan peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari 

seseorang pada satu situasi tertentu. Dengan demikian peran guru dapat 

pula dikatakan sebagai tingkah laku(interaksi guru dengan anak 

didik)dalam proses belajar-mengajar sehingga guru mampu menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif yang dapat membentuk kepribadian anak 

didiknya. sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang 

maksimal. 

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. 

Guru sebagai orang yang memberikan pendidikan dan pengajaran 

bagi siswa memiliki tujuan untuk mengantarkan anak didiknya agar 

mampu menguasai Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan memiliki moral 

yang baik. Setiap manusia bagaimanapun cara dan sikap hidup di dalam 

hatinya tentulah ada kecenderungan untuk selalu mengakui akan adanya 

Tuhan dan juga mengakui kekuasaan yang dimiliki oleh Tuhan akan diri 

manusia dan alam semesta kecenderungan mengakui akan adanya Tuhan 

itu seringkali muncul manakala manusia sedang menghadapi bahaya atau 

kematian. 
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Agama merupakan sesuatu yang “universal” dan esensial dalam 

kehidupan manusia artinya agama yang tumbuh dan hidup di lingkungan 

masyarakat ternyata memiliki sesuatu yang sakral dan dapat dijadikan 

obat dalam keragu-raguan dan kebimbangan disaat hati tergoncang.  

Secara umum pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan 

keimanan, pemahaman,  penghayatan dan pengamalan peserta didik 

tentang agama Islam sehingga menjadi muslim yang beriman dan 

bertakwa serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. (GBPP PAI, 1994: 85) 

Melalui tindak keagamaan seseorang dapat menjadi seorang 

pengabdi yang sungguh-sungguh yang oleh William James diistilahkan 

dengan demam agama (Acute-fever). Selain itu agama juga sangat 

berpengaruh terhadap jiwa orang sehingga agama dapat merubah 

seseorang yang tanpa tujuan dan bergelimang dosa menjadi orang yang 

hidup dengan memiliki tujuan dan juga mampu menjadi manusia yang 

suci. 

Muhaimin (2012: 85)  Agama juga berpengaruh besar dalam 

memberantas gejala negatif dalam  masyarakat seperti, perjudian, 

perzinaan, dan sejenisnya yang merusak, agama juga memegang peranan 

penting dalam cara memperbaiki sikap hidup bermasyarakat, dari 

penggunaan kekuasaan serta dari kebobrokan kehidupan masyarakat 

lainnya.  Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa agama sangat 

membantu manusia untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan moral yang 
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ada di lingkungan masyarakat, selain itu agama juga berfungsi sebagai 

obat untuk mengatasi frustasi dan juga untuk mengatsi konflik-konflik 

yang ada antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. 

Menurut Abdul Aziz Ahya di prilaku  keagamaan berdasarkan 

peranan dan kegunaan agama bagi kehidupan  psikis manusia terbagi 

menjadi empat yaitu: 

1. Sebagai efek, akibat atau kelanjutan proses kimiawi dan fa’ali tubuh. 

2. Penyaluaran suatu instink. 

3. Pelarian untuk mengatsi konflik. 

4. Jawaban atau pemenuhan kebutuhan yang tidak terpuaskan karena  

adanya frustasi yang dialami manusia pada berbagai bidang hidupnya.   

( Abdul Aziz Ahyadi, 2001: 176) 

       3. Kriteria Kepribadian Muslim 

           Bagi pribadi muslim, nilai-nilai yang dapat membentuknya adalah 

nilai yang bersumber dari agama Islam karena Islam sendiri menganjurkan 

kepada setiap muslim supaya berusaha dengan niat yang suci sehingga 

tingkah lakunya sesuai dengan tuntunan Islam. Pendidikan agama Islam di 

sekolah atau madrasah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan 

keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga 

menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan dan 

ketaqwaan. 
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            Untuk membentuk anak didik menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa    kepada Allah serta berakhlak mulia, ternyata tidak bisa hanya 

mengandalkan pada mata pelajaran pendidikan agama yang hanya tiga jam 

pelajaran atau tiga SKS, tetapi perlu adanya pelaksanaan aktivitas 

keagamaan secara terus-menerus dan berkelanjutan di luar jam pelajaran 

pendidikan agama, baik di dalam kelas atau di luar sekolah bahkan 

diperlukan pula kerjasama yang harmonis interaktif diantara warga sekolah 

dan para tenaga kependidikan yang ada di dalamnya. Ibadah merupakan 

perwujudan efektif bagi pengembangan akidah, Islam serta kepercayaan 

yang sudah dibina. Dalam aktivitas PAI baik formal maupun non formal, 

seperti juga bahwa ibadah merupakan perpanjangan iman dan sekaligus 

sebagai makanan bagi jiwa manusia serta pertumbuhan bagi akarnya. 

(Muhaimin, 2012 : 59 ) Karena iman memiliki sifat bertambah dan 

berkurang, maka ia bertambah kuat serta kokoh dengan ketaatan 

beribadahnya. Aktivitas belajar PAI yang meliputi mendengarkan, 

memandang, membaca, menulis, mengingat, berfikir serta praktek dapat 

memperkuat pemahaman agama yang sudah dimiliki oleh anak didik serta 

dapat bertingkah laku dengan baik terhadap sesama, sehingga mampu 

menjadi anak yang taat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Swt. 

            Pembentukan kepribadian muslim harus dilakukan pada semua 

jenjang pendidikan sesuai dengan proporsinya melalui berbagai 

pendekatan. Salah satu diantaranya adalah dengan menyampaikan 

kebudayaan Islam kepada anak didik. Hal ini mengingat anak didik berada 
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pada usia menuju baligh, sehingga lebih banyak diberikan materi yang 

bersifat pengenalan guna menumbuhkan keimanan. Setelah mencapai usia 

baligh, materi yang diberikan bersifat Lanjutan (Pembentukan, 

Peningkatan dan Pematangan). Hal ini dimaksudkan untuk memelihara 

dan sekaligus meningkatkan keimanan serta keterikatan dengan syariat 

Islam. Indikatornya adalah bahwa anak didik dengan kesadarannya 

melaksanakan seluruh kewajiban dan mampu menghindari seluruh 

larangan Allah. 

  B. Guru Agama Islam Dan Anak Didik 

       1. Guru Agama Islam  

           Seorang guru adalah orang yang memberi santapan jiwa kepada anak 

didiknya dengan pendidikan akhlak dan membenarkannya.  Selanjutnya, 

(Zuhairini1984:34) menjelaskan bahwa guru agama adalah orang yang 

mempunyai tanggung jawab terhadap pembentukan pribadi anak yang 

sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut guru agama 

masuk ke dalam kehidupan anak didik atau mempengaruhi dan mendidik 

anak didik dengan apa yang ada pada dirinya mulai dari caranya berpakaian, 

berbicara, bergaul bahkan cara berjalan, makan, minum dan diamnya. Ag. 

Soejono (1982:62) merinci tugas pendidik (termasuk guru) sebagai berikut: 

1. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak-anak didik dengan 

berbagai cara seperti observasi, wawancara, melalui pergaulan, angket, 

dan sebagainya. 
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2. Berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan yang baik 

dan menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak 

berkembang. 

3. Memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara 

memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan, agar anak 

didik memilihnya dengan tepat. 

4. Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah 

perkembangan anak didik berjalan dengan baik. 

5. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik menemui 

kesulitan dalam mengembangkan potensinya. 

  Salah satu hal yang amat menarik pada ajaran islam ialah 

penghargaan islam yang sangat tinggi terhadap guru. Begitu tingginya 

penghargaan itu sehingga menempatkan kedudukan guru setingkat dibawah 

kedudukan nabi dan rasul. 

  Kedudukan orang alim dalam islam dihargai tinggi bila orang itu 

mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu dengan cara mengajarkan ilmu 

itu kepada orang lain adalah suatu pengamalan yang paling dihargai oleh 

islam. Asma Hasan Fahmi (1979:166) mengutip kitab Al-Ihya’ Al-Ghazali 

mengatakan bahwa siapa yang memilih pekerjaan mengajar maka ia 

sesungguhnya telah memilih pekerjaan besar dan penting.  

            Perlu diperjelas bahwa kata “anak didik” mempunyai arti yang sama 

dengan peserta didik .anak didik adalah setiap orang yang menerima 

pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan 
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pendidikan. Anak didik adalah unsur manusiawi yang penting dalam 

kegiatan interaksi edukatif , anak didik dijadikan sebagai pokok persoalan 

dalam semua gerak kegiatan pendidikan dan pengajaran. Guru tidak 

mempunyai arti apa-apa tanpa kehadiran peserta didik sebagai subyek 

pembinaan. Jadi anak didik adalah kunci yang menentukan untuk terjadinya 

interaksi edukatif. (S. Nasution.2004:92) 

                   Persepektif psikologis, kepribadian adalah sejumlah sifat sifat tertentu 

yang membedakan seseorang dengan orang lain. Bastaman mengutip 

pendapat Clyde Kluckhohn dan Henry A, Murray menyatakan bahwa 

”Personality in nature society, and culture”. Kutipan tersebut menunjukkan 

bahwa setiap orang memiliki keunikan pribadi yang menjadi ciri khasnya, 

memiliki kepribadian dasar yang berlaku untuk seluruh manusia yang 

seringkali dipengaruhi oleh kehidupan sosial dan budayanya. Kepribadian 

juga diartikan sebagai dinamika dari sistem-sistem psikofisik dalam 

individu yang turut menentukan cara-caranya yang unik dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan. ( Syaiful Bahri Djamarah 2000 : 51)  

 

     2. Pengertian anak didik 

         Perlu diperjelas bahwa kata “anak didik” mempunyai arti yang sama 

dengan peserta didik . anak didik adalah setiap orang yang menerima 

pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan 

pendidikan. Anak didik unsur manusiawi yang penting dalam kegiatan 

interaksi edukatif, (Syaiful Bahri Djamarah 2000: 51) anak didik dijadikan 
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sebagai pokok persoalan dalam semua gerak kegiatan pendidikan dan 

pengajaran . Guru tidak mempunyai arti apa apa tanpa kehadiran peserta 

didik sebagai subyek pembinaan. Jadi anak didik adalah kunci yang 

menentukan untuk terjadinya interaksi edukatif. 

      3. Kepribadian Muslim 

                    Persepektif psikologis, kepribadian adalah sejumlah sifat sifat tertentu 

yang membedakan seseorang dengan orang lain. Bastaman mengutip 

pendapat Clyde Kluckhohn dan Henry A, Murray menyatakan bahwa 

”Personality in nature society, and culture”.(  Hana Djumhana Bastaman 

1995 :100) Kutipan tersebut menunjukkan bahwa setiap orang memiliki 

keunikan pribadi yang menjadi ciri khasnya, memiliki kepribadian dasar 

yang berlaku untuk seluruh manusia yang seringkali dipengaruhi oleh 

kehidupan sosial dan budayanya. Kepribadian juga diartikan sebagai 

dinamika dari sistem-sistem psikofisik dalam individu yang turut 

menentukan cara-caranya yang unik dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan. (Zuhairini, 1991:187). 

  E. Tinjauan Pustaka  

       Sudah beberapa hasil penelitian yang relefan dengan judul penelitian ini  

       sepanjang yang dapat ditelusuri adalah sebagai berikut : 

           Masudi ( UIN Malang : 2009) dalam tesisnya berjudul “ Interaksi Guru  

Pendidikan Agama Islam dan peserta didik dalam membentuk kepribadian 

muslim di MAN 1 Probolinggo. Kesimpulan penelitian ini adalah: 

bahwasanya interaksi guru PAI dan anak didik dalam membentuk 



22 
 

kepribadian muslim 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 ekstra kurikuler, 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.Pada 

judul ini lokasi penelitian , pada tesis ini penelitianya di MAN 1 Probolingga. 

Perbedaan  dalam judul tesis ini  penelitian Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Negeri 1 Pacitan. ( Sumber : Internet 23-11-2013) 

               Mumammad Rifai (Universitas Bina Darma Palembang : 2010) dalam   

judul tesisnya   “Pengaruh Kompetensi Guru Dan Pola Iteraksi Pembelajaran 

Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik  Di SMA  Negeri 1 Rambang 

Dangku. Kesimpulan penelitian ini dapat  dijelaskan bahwa: Di dalam 

kegiatan belajar mengajar terjadi interaksi antara guru dengan siswa. Interaksi 

belajar mengajar mengandung suatu arti adanya kegiatan interaksi dari tenaga 

pengajar yang melaksanakan tugas mengajar disatu pihak, dengan warga 

belajar (siswa, anak didik/subjek belajar) yang sedang melaksanakan kegiatan 

belajar dipihak lain. Interaksi antara pengajar dengan warga belajar, 

diharapkan merupakan proses prestasi. Perbedaan penelitian maksud dengan 

penelitian ini bagaimana dalam proses interaksi itu pihak pengajar mampu 
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memberikan dan mengembangkan prestasi kepada pihak warga 

belajar/siswa/subjek didik, agar dapat melakukan kegiatan belajar secara 

optimal . Perbedaan pada judul Pengaruh Kompetensi Guru Dan Pola 

Intreraksi Terhadap Interaksi Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik. 

         Indrati Endang Mulyaningsih. ( Universitas Muhammadiyah 

Surakarta.2011) tesis berjudul” Hubungan Interaksi Sosial Keluarga, 

Motivasi Berprestasi, dan Kemandirian Belajar terhadap Prestasi Belajar 

Siswa SMK Negeri 5 Surakarta” Dalam Penelitian ini dijelaskan bahwa:  

1. Ada hubungan yang signifikan interaksi sosial keluarga, motivasi 

berprestasi, dan kemandirian belajar secara bersama-sama dengan 

prestasi belajar siswa SMK Negeri 5 Surakarta; 

2. Ada hubungan yang signifikan interaksi sosial keluarga dengan 

prestasi belajar siswa SMK Negeri 5 Surakarta; 

3. Ada hubungan yang signifikan motivasi berprestasi dengan prestasi 

belajar siswa SMK Negeri 5 Surakarta;  

4. Ada hubungan yang signifikan kemandirian belajar dengan prestasi 

belajar siswa SMK Negeri 5 Surakarta. Kata kunci: interaksi sosial 

keluarga, motivasi berprestasi, kemandirian belajar, dan prestasi 

belajar.Perbedaan Judul ini Hubungan  Interaksi Sosial Keluarga 

terhadap Motivasi kemandirian Belajar tehadap Prestasi Belajar 

Siswa.( Sumber : Perpustakaan UMS,23-11-2013) 

            Yuwono Dwi Putranto(UNS Surakarta 2010) dalam tesisnya yang 

berjudul,” Hubungan Motivasi Berprestasi Dan Interaksi Sosial Dalam 
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Keluarga Dengan Prestasi Belajar Geografi Siswa Kelas X Sekolah 

Menengah Atas Negeri I Pati) Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa:  

a. Ada hubungan positif antara motivasi berprestasi dengan prestasi 

belajar Geografi Siswa Kelas X    

b. Ada hubungan positif dan signifikan antara interaksi sosial dalam 

keluarga dengan prestasi belajar Geografi Siswa Kelas X .  

c. Ada hubungan positif antara motivasi berprestasi dan interaksi sosial 

dalam keluarga secara bersama-sama dengan prestasi belajar Geografi 

Siswa Kelas X .  

Pada Judul ini tedapat perbedaan hubungan motivasi belajar pada 

pelajaran, terhadap prestasi pelajaran Geografi.(Sumber:Internet,24-11-2013) 

            Wijayanti, Purnama Diyah ( UNS 2011 ) dalam tesisnya yang 

berjudul “Hubungan Antara Motivasi Belajar dan Interaksi Sosial dalam 

Keluarga dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII dalam Mata Pelajaran IPS 

Terpadu SMPN I Klego Kabupaten Boyolali ” Dalam Penelitian ini 

dijelaskan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar  terhadap 

prestasi belajar siswa kelas VIII   

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara interaksi sosial dalam keluarga  

terhadap prestasi belajar  siswa kelas VIII dalam mata pelajaran IPS  

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi  dan interaksi sosial 

dalam keluarga dengan prestasi belajar Siswa Kelas VIII ( Sumber : 

Internet, 24-11-2014).    
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            Beberapa penelitian terdahulu  yang telah dikemukakan ,  penelitian 

ini  menitik beratkan adanya relevansi interaksi belajar mengajar antara Guru 

pendidikan Agama Islam dan anak didik dalam membentuk kepribadian 

muslim.    

F. Metode Penelitian 

    1.  Jenis Penelitian 

                  Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini 

menggunakan deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini yang dilakukan 

adalah memaparkan, melukiskan kondisi nyata (apa adanya). 

           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 belakang  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 
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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 pendidikan kejuruan di tingkat menengah atas yang letaknya 

strategis dekat dengan jalan raya. 

           

    3. Teknik Pengumpulan Data       

        Mengenai pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan beberapa  

cara, yaitu: 

        a. Observasi 

            Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya 

pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung 

terhadap obyek penelitian yang sedang diteliti. 

 Ada beberapa teknik dalam observasi, diantaranya adalah: 
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             1.Observasi sistematis, ialah observasi yang dilakukan pengamat dengan    

menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan. Pedoman 

berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul atau yang akan 

diamati.( Lexy j. Moleong : 133) 

           2.Observasi non sistematis, adalah observasi yang dilakukan pengamat 

dengan  tidak menggunakan instrument pengamatan. Hal ini yang 

peneliti lakukan adalah melihat lokasi penelitian yang meliputi kondisi 

lokasi sekolah, melihat sarana dan prasarana yang ada di sekolah, serta 

melihat proses interaksi guru PAI dan anak didik khususnya mata 

pelajaran PAI di sekolah. 

       b. Interview/wawancara  

          Interview/wawancara adalah suatu proses memperoleh informasi untuk 

tujuan tertentu dengan menggunakan metode dialogis, guna mendapatkan 

diskripsi tentang suatu hal. (Soerjono Soekanto, 1986: 24.) Penelitian ini 

menggunakan Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview 

bebas dan interview terpimpin. Pewawancara membawa pedoman yang 

hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang dapat ditanyakan.  

         Ditinjau dari pelaksanaanya, wawancara (interview) dibedakan 

menjadi tiga bagian diantaranya: (Suharsimi Arikunto, 2002:132). 

         1.Interview bebas, yaitu pewawancara bebas menanyakan apapun saja, tetapi    

juga mengingat data yang akan dikumpulkan. 
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            2.Interview terpimpin, adalah wawancara yang dilakukan dimana 

pewawancara     dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan 

berisi seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur. 

         3. Interview bebas terpimpin, adalah kombinasi antara interview bebas dan   

                    interview terpimpin. Pewawancara membawa pedoman yang hanya    

merupakan garis besar  tentang hal-hal yang dapat ditanyakan. 

  Dari beberapa macam jenis interview diatas, peneliti hanya menggunakan 

interview yang terakhir, agar mendapatkan data yang valid dan terfokus 

pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dapat dilakukan 

pada kepala sekolah, waka kurikulum, guru,dan juga murid. 

    c.  Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang sulit 

diperoleh   melalui  lisan. Sanapiah Faisal menjelaskan metode dokumentasi 

adalah: Segala informasi berupa buku-buku tertulis atau catatan. Pada 

metode ini petugas data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis  yang 

relevan pada lembaran-lembaran isian yang telah disiapkan untuk itu, 

merekam sebagian adanya.(Sanapiah Faisal,1982:42).  

               Setelah data terkumpul dan dianalisis maka diperlukan pengecekan 

ulang dengan tujuan apakah untuk mengetahui keabsahan data hasil dari 

penelitian tersebut untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik 

pemeriksaan keabsahan data . 

  4. Analisa Data  
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                Dalam menganalisa data yang diteliti dari observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. 

Teknik analisa deskriptif digunakan untuk menentukan, menafsirkan, serta 

menguraikan data yang bersifat kualitatif yang diperoleh 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.  

  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. 
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    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. 

                 Metode pembahasan adalah langkah-langkah atau pendekatan yang 

digunakan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan. Dalam Tesis  

ini metode yang digunakan adalah : 

       1. Metode Induktif 

  Metode induktif yaitu suatu cara untuk menerangkan dari hal-hal yang 

khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Dalam hal ini Sutrisno Hadi 

mengemukakan, bahwa berfikir induksi ialah berangkat dari hal-hal atau 

fakta-fakta yang khusus, pengertian yang kongkrit, kemudian generalisasi 

yang memiliki sifat umum. (Sutrisno Hadi,2001: 42) 

          Berangkat dari pengertian diatas, maka metode ini penulis gunakan 

untuk mengambil suatu kesimpulan secara umum dari fakta-fakta yang 

bersifat khusus sesuai dengan hasil penelitian yang didapat diobjek 
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penelitian, yang dalam hal ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  

Negeri 1 Pacitan. 

        2. Metode Deduktif 

             Metode deduktif yaitu suatu cara untuk menerangkan suatu 

masalah yang berangkat dari kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian 

diterangkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, yang oleh Sutrisno 

Hadi diungkapkan bahwa berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum 

yang bertitik tolak pada pengetahuan umum itu, kita hendak memulai 

kejadian yang khusus. (Sutrisno Hadi, 2001: 42) 

           Mengacu pada pengertian diatas, maka metode induktif ini 

digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan secara khusus dari 

pendapat-pendapat yang bersifat umum. 

     G .  Sistematika Pembahasan 

                  Untuk mempermudah  pembahasan, maka dalam tesis ini dibagi 

menjadi beberapa bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

          BAB I :Bab ini berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka 

,metode penelitian dan sistematika pembahasan . 

          BAB II : Bab ini membahas tentang kajian teoritis, yang di dalamnya 

di bagi menjadi lima  sub bab, yaitu : pertama tentang guru pendidikan agama 

Islam yang berisi tentang pengertian guru pendidikan agama Islam, tugas dan 

tanggung jawab guru pendidikan agma Islam, syarat-syarat menjadi guru 

pendidikan agama Islam,sifat-sifat guru pendidikan agama Islam, serta 
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kedudukan dan peran guru Pendidikan Agama Islam di .Sub bab kedua 

membahas tentang anak didik meliputi p-engertian anak didik,anak idik 

dalam pendidikan agama Islam, tugas dan kewajiban anak didik.Sub bab 

ketiga membahas tentang kepribadian muslim yang meliputi: pengertian 

kepribadian muslim, ciri-ciri kepribadian muslim, pembentukan kepribadian 

Muslim, serta faktor faktor yang mempengaruhi kepribadian muslim. 

Sedangkan sub bab keempat membahas tentang interaksi guru Pendidikan 

Agama Islam dan anak didik dalam rangka menbentuk kepribadian Muslim. 

               BAB III: Membahas tentang kondisi obyektif subyek penelitian. 

        BAB IV: Bab ini membahas hasil penelitian yang di dalamnya berisi: 

latar belakang obyek penelitian, paparan data penelitian, dan analisis hasil 

penelitian. 

               BAB V: Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran  

 


