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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Akhlak mempunyai pengaruh besar terhadap individu manusia dan 

terhadap suatu bangsa. Ajaran-ajaran akhlak sebagaimana yang 

dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

yang terdapat di beberapa ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang akhlak 

mulia Rasulullah. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Aḥzāb:21 

yang artinya “ Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap Allah dan hari kiamat dan 

dia banyak menyebut Allah”.
1
 Dari ayat tersebut mengindikasikan  perlu 

adanya akhlak mulia, baik dikehidupan agama maupun kehidupan 

beragama. 

Dalam upaya meningkatkan akhlak mulia peserta didik seorang 

guru Pendidikan Agama Islam memiliki peranan yang sangat penting. 

Karena menurut Zuhairin, guru Pendidikan Agama Islam merupakan 

pendidik yang mempunyai tanggung jawab dalam membentuk kepribadian 

Islam anak didik, serta bertanggung jawab terhadap Allah swt. Dia juga 

membagi tugas seorang guru agama Islam, antara lain : mengajarkan ilmu 

pengetahuan agama Islam, menanamkan keimanan dalam jiwa anak, 
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mendidik anak agar taat kepada agama, mendidtk anak agar berbudi  

pekerti yang mulia.
2
 

Inilah yang sedang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam 

di SMP Negeri 3 Tawangsari. Selain memberikan materi tentang 

Pendidikan Agama Islam, guru PAI di SMPN 3 Tawangsari juga memiliki 

peranan dalam meningkatkan akhlak mulia peserta didik. Salah satu 

contohnya adalah melalui metode pembiasan yaitu, guru PAI 

menganjurkan ketika bertemu dengan guru atau sesama peserta didik, 

peserta didik diharapkan untuk menyapa dan mengucapkan salam. Hal ini 

bertujuan agar peserta didik menjadi terbiasa untuk membentuk akhlak 

mulia terhadap sesama manusia. Itu adalah salah satu contoh upaya guru 

dalam meningkatkan akhlak mulia.
3
 

Upaya dalam meningkatkan akhlak peserta didik sangatlah penting, 

Karena salah satu faktor penyebab kegagalan Pendidikan Agama Islam 

selama ini adalah rendahnya akhlak mulia peserta didik, kelemahan 

Pendidikan Agama Islam di Indonesia disebabkan karena pendidikan 

selama ini hanya menekankan kepada proses pentransferan ilmu kepada 

siswa saja, belum ada proses transformasi nilai-nilai luhur keagamaan 

kepada peserta didik untuk membimbingnya agar menjadi manusia yang 

berkepribadian kuat dan berakhlak mulia.
4
 Dalam kenyataannya memang 

persoalan akhlak selalu mewarnai kehidupan manusia dari waktu ke 
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waktu, terjadinya kemrosotan akhlak merupakan penyakit yang dapat 

dengan cepat menjalar secara luas merambat ke segala bidang kehidupan 

manusia jika tidak segera diatasi.
5
 

Dari observasi awal yang penulis lakukan di SMP Negeri 3 

Tawangsari, penulis masih menjumpai beberapa peserta didik yang masih 

melanggar tata tertib. Walaupun pelanggarannya tidak bersifat berat, tetapi 

ini harus menjadi perhatian seorang guru apalagi seorang guru PAI yang 

tugasnya tidak hanya menyampaikan materi tetapi harus bisa membentuk 

kepribadian peserta didik yang berakhlak mulia. Salah satu contoh 

pelanggarannya adalah berkata kotor (mesoh ) seperti asu, dan kampret. 

Ketika ada jam pelajaran peserta didik ribut sendiri, kemudian ada peserta 

didik berpakaian tidak rapi. Rata – rata mereka melakukan itu dikarenakan 

akhlak mereka kurang baik, sehingga mereka mudah dipengaruhi oleh 

teman sebayanya untuk melakukan pelanggaran tersebut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti 

dan mengkaji lebih dalam terhadap permasalahan tersebut dan dituangkan 

dalam bentuk skripsi yang berjudul “UPAYA GURU PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN AKHLAK MULIA 

PESERTA DIDIK KELAS VII SMP NEGERI  3 TAWANGSARI 

SUKOHARJOJAWA TENGAH  TAHUN AJARAN 2014/ 2015 ”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, masalah yang 

mendasar yang akan dikaji adalah: Bagaimana upaya guru Pendidikan 

Agama Islam dalam meningkatkan akhlak mulia peserta didik di SMP 

Negeri  3 Tawangsari ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mendeskripsikan upaya guru Pendidikan Agama Islam 

dalam meningkatkan akhlak mulia peserta didik kelas VII di SMP 

Negeri 3 Tawangsari. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Agar dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya 

meningkatkan akhlak mulia peserta didik. 

b. Sebagai bekal para guru Pendidikan Agama Islam dalam upaya 

meningkatkan akhlak mulia peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 


