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BAB V 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi mengenai peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan 

perilaku Islami di SMPN 1 Ngantru Tulungangung pada uraian sebelumnya, akan 

peneliti sajikan pembahasan yang merujuk pada data tersebut. Pada uraian ini, 

peneliti akan memaparkan mengenai hasil penelitian dengan cara memadukan dengan 

teori yang ada sesuai fokus penelitian yang telah dirumuskan sebagai berikut: 

A. Hambatan guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan perilaku 

Islami siswa di SMPN 1 Ngantru Tulungagung. 

Dalam menjalankan peran sebagai pendidik sekaligus sebagai teladan di 

sekolah, guru PAI di SMPN 1 Ngantru Tulungagung pastinya juga memiliki 

kendala atau hambatan. Hambatan tersebut diantaranya disebabkan oleh latar 

belakang siswa yang berbeda-beda. Setiap siswa memiliki karakter yang 

merupakan pengaruh dari lingkungan meraka, sehingga berpengaruh juga 

terhadap perilaku mereka di sekolah. 

Dari data yang peneliti peroleh selama wawancara dengan guru PAI 

maupun wakil kepala sekolah bidang kurikulum, hambatan selama proses 

penanaman karakter berasal dari beragamnya individu itu sendiri. Dengan 

kondisi yang berbeda antar siswa satu dengan siswa yang lain tersebut, 

mengakibatkan tingkat pemahaman yang diterima oleh siswa juga bermacam-
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macam. Ada siswa yang bisa dengan mudah memahami dan menjalankan apa 

yang diajarkan oleh guru, ada juga siswa yang sulit untuk memahami apa yang 

disampaikan oleh guru.  

Kendala lain yang peneliti temui saat melakukan wawancara dengan 

seorang guru PAI di SMPN 1 Ngantru Tulungagung adalah siswa yang berasal 

dari keluarga broken home. Fenomena broken home merukapan fenomena yang 

sudah tidak asing lagi di telinga kita. Menurut salah satu tuturan guru di SMPN 

1 Ngantru Tulungagung, siswa yang berasal dari latar belakang keluarga 

tersebut seringkali membutuhkan penanganan yang berbeda dari pada siswa 

yang berasal dari keluarga utuh. Hal tersebut bisa dikarenakan pendidikan 

informal yang seharusnya diperoleh dari keluarga belum tercukupi. Sehingga 

mempengaruhi perilaku siswa di kehidupan sehari-hari. 

Dari data yang peneliti peroleh melaui wawancara dengan salah satu guru 

PAI, hambatan dari pihak sekolah sendiri tidak ditemukan. Bahkan dari pihak 

sekolah sendiri sangat mendukung inisisatif dalam kegiatan pengembangan 

perilaku islami di SMPN 1 Ngantru. 

Berhubungan dengan hambatan dalam proses penanaman karakter yang 

dikarenakan faktor individu siswa, pihak guru melakukan pendekatan khusus 

terhadap siswa yang bersangkutan, hingga melakukan kunjungan ke rumah 

siswa dan melakukan mediasi kepada wali siswa guna memperolah solusi yang 

terbaik bagi diri siswa sendiri, sekolah, dan juga bagi pihak orang tua siswa. 

B. Peran guru PAI sebagai pendidik dalam meningkatkan perilaku islami 

siswa di SMPN 1 Ngantru Tulungagung. 
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  Peran guru di sekolah tak hanya sebatas menyampaikan materi pada 

peserta didik. Namun guru juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan 

pendidikan pada siswa, tak terkecuali dengan guru PAI. Seperti yang dikatakan 

oleh Muhammad Muntahibun Nafis dalam bukunya ilmu pendidikan islam, 

beliau mengatakan bahwa guru atau pendidik dalam pendidikan Islam pada 

hakikatnya adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap 

perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi dan 

kecenderungan yang ada pada peserta didik, baik yang mencakup ranah afektif, 

kognitif, maupun psikomotorik.
1
 

Dari data yang peneliti peroleh melalui obsevasi dan wawancara dengan 

guru PAI di SMPN 1 Ngantru Tulungagung, ada tiga aspek yang guru 

kembangkan dari siswa. Antara lain dari segi afektif, kognitif, dan 

psikomotorik. 

Pengembangan ketiga aspek tersebut, oleh guru PAI di SMPN 1 Ngantru 

Tulungagung dilakukan dengan cara pembiasaan. Seperti pembiasaan yang ada 

dalam program 3S, siswa diajarkan untuk bersikap santu kepada setiap orang 

yang ia temui. Juga melalui pembiasaan lain di sekolah, seperti kebiasaan untuk 

sholat dhuhur berjamaah, dan juga pembiasaan membaca melalui kegiatan 

literasi umum maupun membaca Al Quran.  

Selain dengan pembiasaan, peran guru PAI sebagai pendidik ditunjukan 

melalui pendekatan guru sendiri kepada siswa. Pendekatan tersebut ditujukan 

agar siswa lebih akrab dengan guru. Setelah siswa akrab dengan guru, maka 

                                                           
1
 M. Muntahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Teras, 2012), Hal. 84-85. 
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nasehat dan saran yang disampaikan oleh guru akan lebih mudah masuk kepada 

siswa.  Dari apa yang peneliti temui saat penggalian data mengenai peran guru 

PAI di SMPN 1 Ngantru Tulungagung, pendidikan karakter di sekolah tersebut 

tak lepas dari peran guru PAI sendiri yang aktif berpartisipasi dalam 

membentuk perilaku siswa menuju perilaku yang islami. 

C. Dampak pendidikan agama islam dalam upaya meningkatkan perilaku 

islami siswa di SMPN 1 Ngantru Tulungagung. 

Peran guru PAI sebagai pendidik dan juga sebagai teladan dalam 

meningkatkan perilaku islami pada siswa, baik sedikit atau banyak pastinya 

memiliki dampak bagi keseharian siswa terutama yang terlihat saat berada di 

sekolah.  

Dampak atau pengaruh yang ada dari proses pendidikan karakter tersebut 

secara garis besar adalah sebagai berikut: 

1. Mayoritas siswa perempuan di SMPN 1 Ngantru Tulungagung memakai 

kerudung. Hal tersebut merupakan sebuah pencapaian yang baik yang 

dilakukan oleh guru PAI di sana, Berkat pendekatan, pembiasaan, serta 

motivasi intern guru PAI, lebih dari Sembilan puluh persen siswa 

perempuan di SMPN 1 Ngantru Tulungagung memakai kerudung. 

Pembiasaan yang tersebut awalnya hanya dilakukan saat pelajaran Agama 

Islam saja, namun lambat laun dengan inisiatif guru Agama Islam dan 

juga atas persetujuan kepala sekolah, akhirnya budaya berkerudung dapat 

dijalankan di SMPN 1 Ngantru tulungagung. 
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2. Program 3 S (Senyum, Salam, Sapa) yang ada di SMPN 1 Ngantru 

Tulungagung berpengaruh terhadap kesopanan siswa kepada bapak dan 

ibu guru. Perilaku tersebut peneliti jumpai saat observasi pertama di 

SMPN 1 Ngantru Tulungagung. Setiap siswa yang berpapasan dengan 

guru selalu memberikan salam atau sapaan kepada guru tersebut. Bahkan 

tak jarang juga salim dengan guru yang ditemuinya. Hal tersebut bisa 

dikatakan merupakan dapak dari pembiasaan program 3S yang ada di 

sekolah. Salah satu pembiasaan yang dilakukan adalah saat pagi, 

beberapa guru menunggu di depan gerbang untuk menyambut sekaligus 

menyalami siswa yang ada akan masuk ke ke dalam sekolah. 

3. Kegiatan sholat berjamaah di mushola sekolah. Kegiatan tersebut juga 

merupakan suatu pembiasaan yang dilakukan oleh guru PAI yang 

kemudian menjadi program di sekolah. Dari hasil wawancara dan 

observasi peneliti saat berada di SMPN 1 Ngantru Tulungagung, peneliti 

dapati bahwa partisipasi siswa untuk berjamaah dhuhur di sekolah cukup 

banyak. Dalam observasi, peneliti juga melihat beberapa anak yang 

sedang melaksanakan sholat dhuha saat jam kosong. Hal tersebut dapat 

dikatakan merupakan sebuah hasil dari pembiasaan oleh guru PAI di 

sana. 

Dari beberapa uraian diatas, bisa diatakan bahwa peran guru PAI dalam 

meningkatkan perilaku islami di SMPN 1 Ngantru Tulungagung, menghasilkan 

dampak positif bagi perilaku siswa.  
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Seperti yang telah dikemukakan oleh Zuhairini, bahwa tugas dan 

tanggung jawab guru PAI adalah: mengajari ilmu agama, menanamkan 

keimanan ke dalam jiwa anak, mendidik anak agar taat menjalankan ajaran 

agama, dan juga mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia.
2
 Bila kita 

mengacu pada poin-poin tugas dan tanggung jawab guru PAI tersebut, upaya 

guru PAI di SMPN 1 Ngantru Tulungagung dalam menjalankan tugasnya 

sebagai pendidik bisa dikatakan sudah cukup memperlihatkan pencapaian yang 

baik.  

 

                                                           
2
 Zuhirini dkk, Metode Khusus Pendidikan Agama, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 

hal. 33 




