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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat yang semakin modern dan pluralistik telah 

memberikan warna yang bervariasi dalam berbagai segi, kenyataan 

modernisasi telah merambah hampir semua nilai-nilai agama yang seharusnya 

telah tercermin dalam perilaku yang baik. Perubahan tersebut bukan hanya 

pada bidang teknologi saja, tetapi yang lebih berbahaya adalah rusaknya moral, 

akhlak, etika dan perilaku manusia, yang akibatnya memicu kerusakan bangsa 

ini. Adapun lapisan masyarakat yang sangat mudah terkena pengaruh dari luar 

adalah remaja, karena mereka sedang mengalami kegoncangan emosi akibat 

perubahan dan pertumbuhan yang mereka lalui (Daradjat, 2010: 94).

Guru memegang peran yang sangat penting dan strategis sebab ia 

bertanggung jawab mengarahkan anak didiknya dalam hal penguasaan ilmu 

dan penerapannya dalam kehidupan dan dalam menanamkan dan memberikan 

tauladan yang baik terhadap anak didiknya kaitannya dengan PAI. Seorang 

guru tidak hanya bertugas untuk mentrasfer ilmu pengetahuan semata, tetapi 

jauh lebih berat yaitu untuk mengarahkan dan membentuk perilaku atau 

kepribadian anak didik sehingga mereka yakini terlebih guru PAI.

Guru sebagai pendidik bukan hanya berperan untuk meningkatkan 

kecerdasan intelektual peserta didik. Namun, guru bertanggung jawab untuk 

meningkatkan kecerdasan religius dan sosial peserta didik dalam membentuk 
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moral peserta didik mengingat berbagai macam persoalan yang muncul akhir-

akhir ini di Indonesia berasal dari kaum intelektual sebagai contoh mencontek, 

membolos sekolah, tawuran, korupsi, tindakan asusila, narkoba, dan semakin 

maraknya pergaulan bebas dikalangan pelajar (Zuchdi Darmiyati, 2009: 58).

Guru agama Islam sebagai guru agama mempunyai peranan yang lebih 

berat dibandingkan peranan guru pada mata pelajaran lain. Guru Agama Islam 

sebagai pendidik yang mengajarkan tentang pengetahuan agama mempunyai 

tugas yang dibebankan oleh masyarakat ataupun pihak-pihak terkait dalam 

pembinaan  moral peserta didik di sekolah. Guru agama Islam mengajarkan 

tentang pendidikan agama yang didalamnya mengandung tentang akhlak yang 

mulia, sehingga peranan guru agama Islam berpengaruh besar dalam 

pembinaan moral peserta didik.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Diki Shofanudin (2010) dengan 

judul “Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Proses Pembinaan 

Akhlak Siswa SMP Muhammadiyah 8 Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010”

yang menjelaskan bahwa masalah akhlak bagi para remaja khususnya siswa 

SMP sebagai masa remaja awal, merupakan permasalahan yang harus 

ditangani secara serius. Beragamnya persoalan para siswa yang menginjak usia 

remaja yaitu menyangkut masalah penyimpangan akhlak akibat pengaruh 

media masa (seperti VCD, acara-acara televisi yang berbau kekerasan, 

pornografi dan porno aksi) serta adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik,

berdampak negatif terhadap perkembangan kepribadian siswa yang dihadapi

sekolah akhir-akhir ini. Hal tersebut mendorong guru pendidikan agama Islam 
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harus lebih serius memahami peranannya dalam mendidik dan membina akhlak 

siswa. Dalam hal ini peranan guru pendidikan agama Islam dalam proses 

pembinaan akhlak siswa SMP Muhammadiyah 8 Surakarta tahun ajaran 

2009/2010 yaitu berperan dalam menanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam 

kepada siswa, menerapkan sikap disiplin dalam diri siswa, menerapkan 

kebiasaan yang baik pada siswa dan memberi contoh atau teladan yang baik 

pada siswa.

Pendidikan agama Islam diajarkan bertujuan untuk membentuk pribadi 

mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akhlak yang 

baik perlu dimiliki oleh anak-anak sebagai generasi penerus. Pembangunan 

bangsa akan bisa diwujudkan apabila bangsa memiliki akhlak yang mulia. Bila 

ditelusuri secara mendalam, salah satu dari sekian sebab adalah disebabkan 

oleh kurangnya peranan guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan moral 

siswa (Achmadi, 2009: 28-29).

Guru pendidikan agama Islam di SMP Muhammadiyah 1 Godean 

memiliki tugas dan peran yang sangat penting dalam membina moral para 

siswa. Hal ini dikarenakan sangat minimnya jam pelajaran agama Islam di 

sebagian besar sekolah-sekolah Negeri di Indonesia apalagi SMK, 

dibandingkan dengan sekolah-sekolah agama Islam yang memiliki jam 

pelajaran agama Islam lebih banyak. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di 

SMP Muhammadiyah 1 Godean minimnya peran guru agama Islam dalam 

pembinaan moral siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Godean masih 

terbilang belum intens. Pembinaan moral selama ini pada praktiknya lebih 
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ditekankan menjadi tanggung jawab guru bimbingan dan konseling (BK). 

Selain itu, banyaknya tindakan indisipliner yang dilakukan siswa kelas VIII di 

SMP Muhammadiyah 1 Godean seperti membolos, berkelahi, merokok, dan 

tidak menggunakan atribut sekolah dengan lengkap. 

Peran guru dalam pembinaan moral siswa memegang peranan yang sangat 

penting untuk menanggulangi tindakan asusila terutama penanaman nilai-nilai 

agama yang kokoh dalam keluarga sebagaimana keteladanan orang tua. Orang 

tua berkewajiban membina akhlak anaknya dan melindungi keluarganya dari 

berbagai pengaruh negatif. Sesuai firman Allah dalam Surat At Tahrim ayat 6:

ُصونَ ِغالٌظ ِشدَادٌ الیَعْ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْھِلیُكْم نَاًراَوقُودَُھا النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْیَھا َمالئَِكةٌ 

اللَّھَ َما أََمَرُھْم َویَْفعَلُوَن َما یُْؤَمُرونَ 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.” (At Tahriim: 6)

Dalam dunia pendidikan guru memikul tanggung jawab dan tugas yang 

tidak ringan. Maka dari itu untuk melaksanakan tugas dalam meningkatkan 

proses belajar mengajar, guru menempati kedudukan sebagai figur sentral. Di 

tangan para gurulah terletak kemungkinan berhasil atau tidaknya pencapaian 

tujuan belajar mengajar di sekolah. Tugas guru disamping membuat anak 

didiknya pintar secara akal, dia juga harus bisa menanamkan nilai-nilai iman 

dan moral yang mulia. Maka fungsi guru yang paling utama adalah memimpin 

anak-anak dan membawa mereka ke arah tujuan yang jelas. Ada kalanya guru 

harus menunjukkan jalan, menyuruh anak, mengatakan kepada mereka apa 
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yang harus dilakukan dan bila perlu melarang mereka melakukan sesuatu yang 

menyimpang.

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Syamsiyah 

Setyaningsih (2007) dengan judul “Faktor-faktor Kendala Internalisasi 

Pendidikan Agama Islam pada Siswa Madrasah Aliyah 1 Boyolali”, 

menyimpulkan bahwa pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang 

tidak hanya cukup untuk diketahui dan hanya menjadi pengetahuan saja 

sehingga hanya sampai pada pengetahuan kognitif. Lebih dari itu Pendidkan 

Agama Islam merupakan ilmu pengetahuan yang aplikatif, yaitu ilmu yang 

harus ditindaklanjuti dengan sebuah pemahaman, penghayatan dan pandangan 

hidup yang mampu mengantarkan perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai 

agama. Pendidikan Agama Islam adalah sebuah sistem pendidikan yang dapat 

memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai 

dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai kepribadiannya.

Pendidikan agama Islam diajarkan bertujuan untuk membentuk pribadi 

mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akhlak yang 

baik perlu dimiliki oleh anak-anak sebagai generasi penerus. Pembangunan 

bangsa akan bisa diwujudkan apabila bangsa memiliki akhlak yang mulia. 

Penekanan terpenting dalam ajaran Islam pada dasarnya adalah hubungan antar 

sesama manusia yang sarat dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan moralitas 

sosial. Bahkan diutusnya Rasul adalah untuk memperbaiki moralitas bangsa 

Arab pada waktu itu. Beliau mendidik bangsa Arab Jahiliyah yang tidak punya 
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adab menjadi manusia-manusia luhur yang berbudi pekerti yang baik serta 

mendidik umat manusia dengan pendidikan moral dengan mencontoh beliau.

Zaman masyarakat yang serba modern sekarang ini muncul berbagai ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang serba canggih untuk mengatasi berbagai 

masalah kehidupannya, namun pada sisi lain ilmu pengetahuan dan teknologi 

canggih tersebut tidak mampu menumbuhkan moralitas (akhlak) yang mulia, 

meskipun juga terdapat dampak positifnya. Dunia modern saat ini, termasuk di 

Indonesia ditandai oleh gejala kemerosotan akhlak yang benar-benar berada 

pada taraf yang mengkhawatirkan. Gejala kemerosotan akhlak tersebut, dewasa 

ini bukan saja menimpa kalangan dewasa, melainkan juga telah menimpa 

kalangan pelajar tunas-tunas muda, orang tua, ahli didik dan mereka yang 

berkecimpung dalam bidang agama dan sosial banyak mengeluhkan terhadap 

perilaku sebagian pelajar yang berperilaku nakal, keras kepala, mabuk-

mabukan, tawuran, pesta obat-obatan terlarang, bergaya hidup seperti hipies di 

Eropa dan Amerika dan sebagainya.

Berdasarkan uaraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

Terhadap Pembinaan Moral Siswa Kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 

Godean”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh peran guru pendidikan agama 
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Islam terhadap pembinaan moral siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 

Godean?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan di atas maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh peran guru pendidikan agama Islam 

terhadap pembinaan moral siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Godean.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu 

pendidikan agama Islam, khususnya mengenai peran guru pendidikan 

agama Islam terhadap pembinaan moral siswa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber 

rujukan bagi peneliti selanjutnya, dan sekaligus sebagai bahan kajian bagi 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam berkaitan dengan peran 

guru pendidikan agama Islam terhadap pembinaan moral siswa.
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E. Sistematika Pembahasan

Tugas  akhir  terdiri  dari  atas  lima  bab  dan  disusun  dengan  

sistematika  penulisan sebagai berikut:

1. BAB I      

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan  

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

2. BAB II   

Bab ini berisi tentang kerangka teoritik. Tinjauan pustaka berisi tentang 

perbedaan, perbandingan, serta posisi penelitian ini terhadap penelitian 

orang lain. 

3. BAB III  

Bab ini berisi tentang metode penelitian, memuat tentang jenis 

penelitian, prosedur penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 

4. BAB IV   

Bab  ini  berisi  hasil penelitian dan pembahasan .

5. BAB V

Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh melalui pembahasan hasil 

penelitian. Rekomendasi atau saran-saran yang  perlu  diberikan  baik oleh 

peneliti sendiri maupun kepada peneliti lain  yang  dimungkinkan hasil 

tersebut dapat dilanjutkan  serta  kepada  institusi  tempat  dilakukannya 

penelitian.

.
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Pada bagian akhir memuat tentang daftar pustaka sebagai kejelasan 

referensi yang digunakan beserta lampiran yang diperlukan. Lampiran ini 

berupa semua dokumen yang menunjang dan dianggap penting.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat yang semakin modern dan pluralistik telah memberikan warna yang bervariasi dalam berbagai segi, kenyataan modernisasi telah merambah hampir semua nilai-nilai agama yang seharusnya telah tercermin dalam perilaku yang baik. Perubahan tersebut bukan hanya pada bidang teknologi saja, tetapi yang lebih berbahaya adalah rusaknya moral, akhlak, etika dan perilaku manusia, yang akibatnya memicu kerusakan bangsa ini. Adapun lapisan masyarakat yang sangat mudah terkena pengaruh dari luar adalah remaja, karena mereka sedang mengalami kegoncangan emosi akibat perubahan dan pertumbuhan yang mereka lalui (Daradjat, 2010: 94).


Guru memegang peran yang sangat penting dan strategis sebab ia bertanggung jawab mengarahkan anak didiknya dalam hal penguasaan ilmu dan penerapannya dalam kehidupan dan dalam menanamkan dan memberikan tauladan yang baik terhadap anak didiknya kaitannya dengan PAI. Seorang guru tidak hanya bertugas untuk mentrasfer ilmu pengetahuan semata, tetapi jauh lebih berat yaitu untuk mengarahkan dan membentuk perilaku atau kepribadian anak didik sehingga mereka yakini terlebih guru PAI.


Guru sebagai pendidik bukan hanya berperan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual peserta didik. Namun, guru bertanggung jawab untuk meningkatkan kecerdasan religius dan sosial peserta didik dalam membentuk moral peserta didik mengingat berbagai macam persoalan yang muncul akhir-akhir ini di Indonesia berasal dari kaum intelektual sebagai contoh mencontek, membolos sekolah, tawuran, korupsi, tindakan asusila, narkoba, dan semakin maraknya pergaulan bebas dikalangan pelajar (Zuchdi Darmiyati, 2009: 58).


Guru agama Islam sebagai guru agama mempunyai peranan yang lebih berat dibandingkan peranan guru pada mata pelajaran lain. Guru Agama Islam sebagai pendidik yang mengajarkan tentang pengetahuan agama mempunyai tugas yang dibebankan oleh masyarakat ataupun pihak-pihak terkait dalam pembinaan  moral peserta didik di sekolah. Guru agama Islam mengajarkan tentang pendidikan agama yang didalamnya mengandung tentang akhlak yang mulia, sehingga peranan guru agama Islam berpengaruh besar dalam pembinaan moral peserta didik.


Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Diki Shofanudin (2010) dengan judul “Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Proses Pembinaan Akhlak Siswa SMP Muhammadiyah 8 Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010” yang menjelaskan bahwa masalah akhlak bagi para remaja khususnya siswa SMP sebagai masa remaja awal, merupakan permasalahan yang harus ditangani secara serius. Beragamnya persoalan para siswa yang menginjak usia remaja yaitu menyangkut masalah penyimpangan akhlak akibat pengaruh media masa (seperti VCD, acara-acara televisi yang berbau kekerasan, pornografi dan porno aksi) serta adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, berdampak negatif terhadap perkembangan kepribadian siswa yang dihadapi sekolah akhir-akhir ini. Hal tersebut mendorong guru pendidikan agama Islam harus lebih serius memahami peranannya dalam mendidik dan membina akhlak siswa. Dalam hal ini peranan guru pendidikan agama Islam dalam proses pembinaan akhlak siswa SMP Muhammadiyah 8 Surakarta tahun ajaran 2009/2010 yaitu berperan dalam menanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam kepada siswa, menerapkan sikap disiplin dalam diri siswa, menerapkan kebiasaan yang baik pada siswa dan memberi contoh atau teladan yang baik pada siswa.


Pendidikan agama Islam diajarkan bertujuan untuk membentuk pribadi mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akhlak yang baik perlu dimiliki oleh anak-anak sebagai generasi penerus. Pembangunan bangsa akan bisa diwujudkan apabila bangsa memiliki akhlak yang mulia. Bila ditelusuri secara mendalam, salah satu dari sekian sebab adalah disebabkan oleh kurangnya peranan guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan moral siswa (Achmadi, 2009: 28-29).


Guru pendidikan agama Islam di SMP Muhammadiyah 1 Godean memiliki tugas dan peran yang sangat penting dalam membina moral para siswa. Hal ini dikarenakan sangat minimnya jam pelajaran agama Islam di sebagian besar sekolah-sekolah Negeri di Indonesia apalagi SMK, dibandingkan dengan sekolah-sekolah agama Islam yang memiliki jam pelajaran agama Islam lebih banyak. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di SMP Muhammadiyah 1 Godean minimnya peran guru agama Islam dalam pembinaan moral siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Godean masih terbilang belum intens. Pembinaan moral selama ini pada praktiknya lebih ditekankan menjadi tanggung jawab guru bimbingan dan konseling (BK). Selain itu, banyaknya tindakan indisipliner yang dilakukan siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Godean seperti membolos, berkelahi, merokok, dan tidak menggunakan atribut sekolah dengan lengkap. 


Peran guru dalam pembinaan moral siswa memegang peranan yang sangat penting untuk menanggulangi tindakan asusila terutama penanaman nilai-nilai agama yang kokoh dalam keluarga sebagaimana keteladanan orang tua. Orang tua berkewajiban membina akhlak anaknya dan melindungi keluarganya dari berbagai pengaruh negatif. Sesuai firman Allah dalam Surat At Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًاوَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لايَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At Tahriim: 6)

Dalam dunia pendidikan guru memikul tanggung jawab dan tugas yang tidak ringan. Maka dari itu untuk melaksanakan tugas dalam meningkatkan proses belajar mengajar, guru menempati kedudukan sebagai figur sentral. Di tangan para gurulah terletak kemungkinan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan belajar mengajar di sekolah. Tugas guru disamping membuat anak didiknya pintar secara akal, dia juga harus bisa menanamkan nilai-nilai iman dan moral yang mulia. Maka fungsi guru yang paling utama adalah memimpin anak-anak dan membawa mereka ke arah tujuan yang jelas. Ada kalanya guru harus menunjukkan jalan, menyuruh anak, mengatakan kepada mereka apa yang harus dilakukan dan bila perlu melarang mereka melakukan sesuatu yang menyimpang.


Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Syamsiyah Setyaningsih (2007) dengan judul “Faktor-faktor Kendala Internalisasi Pendidikan Agama Islam pada Siswa Madrasah Aliyah 1 Boyolali”, menyimpulkan bahwa pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang tidak hanya cukup untuk diketahui dan hanya menjadi pengetahuan saja sehingga hanya sampai pada pengetahuan kognitif. Lebih dari itu Pendidkan Agama Islam merupakan ilmu pengetahuan yang aplikatif, yaitu ilmu yang harus ditindaklanjuti dengan sebuah pemahaman, penghayatan dan pandangan hidup yang mampu mengantarkan perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai agama. Pendidikan Agama Islam adalah sebuah sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai kepribadiannya.

Pendidikan agama Islam diajarkan bertujuan untuk membentuk pribadi mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akhlak yang baik perlu dimiliki oleh anak-anak sebagai generasi penerus. Pembangunan bangsa akan bisa diwujudkan apabila bangsa memiliki akhlak yang mulia. Penekanan terpenting dalam ajaran Islam pada dasarnya adalah hubungan antar sesama manusia yang sarat dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan moralitas sosial. Bahkan diutusnya Rasul adalah untuk memperbaiki moralitas bangsa Arab pada waktu itu. Beliau mendidik bangsa Arab Jahiliyah yang tidak punya adab menjadi manusia-manusia luhur yang berbudi pekerti yang baik serta mendidik umat manusia dengan pendidikan moral dengan mencontoh beliau.


Zaman masyarakat yang serba modern sekarang ini muncul berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih untuk mengatasi berbagai masalah kehidupannya, namun pada sisi lain ilmu pengetahuan dan teknologi canggih tersebut tidak mampu menumbuhkan moralitas (akhlak) yang mulia, meskipun juga terdapat dampak positifnya. Dunia modern saat ini, termasuk di Indonesia ditandai oleh gejala kemerosotan akhlak yang benar-benar berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Gejala kemerosotan akhlak tersebut, dewasa ini bukan saja menimpa kalangan dewasa, melainkan juga telah menimpa kalangan pelajar tunas-tunas muda, orang tua, ahli didik dan mereka yang berkecimpung dalam bidang agama dan sosial banyak mengeluhkan terhadap perilaku sebagian pelajar yang berperilaku nakal, keras kepala, mabuk-mabukan, tawuran, pesta obat-obatan terlarang, bergaya hidup seperti hipies di Eropa dan Amerika dan sebagainya.


Berdasarkan uaraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Peran Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Pembinaan Moral Siswa Kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Godean”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh peran guru pendidikan agama Islam terhadap pembinaan moral siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Godean?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh peran guru pendidikan agama Islam terhadap pembinaan moral siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Godean.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam, khususnya mengenai peran guru pendidikan agama Islam terhadap pembinaan moral siswa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya, dan sekaligus sebagai bahan kajian bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam berkaitan dengan peran guru pendidikan agama Islam terhadap pembinaan moral siswa.


E. Sistematika Pembahasan

Tugas  akhir  terdiri  dari  atas  lima  bab  dan  disusun  dengan  sistematika  penulisan sebagai berikut:

1. BAB I      


Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan  masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

2. BAB II   

Bab ini berisi tentang kerangka teoritik. Tinjauan pustaka berisi tentang perbedaan, perbandingan, serta posisi penelitian ini terhadap penelitian orang lain. 


3. BAB III  

Bab ini berisi tentang metode penelitian, memuat tentang jenis penelitian, prosedur penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.  


4. BAB IV   

Bab  ini  berisi  hasil penelitian dan pembahasan .

5. BAB V

Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh melalui pembahasan hasil penelitian. Rekomendasi atau saran-saran yang  perlu  diberikan  baik oleh peneliti sendiri maupun kepada peneliti lain  yang  dimungkinkan hasil tersebut dapat dilanjutkan  serta  kepada  institusi  tempat  dilakukannya penelitian.

.

Pada bagian akhir memuat tentang daftar pustaka sebagai kejelasan referensi yang digunakan beserta lampiran yang diperlukan. Lampiran ini berupa semua dokumen yang menunjang dan dianggap penting.
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