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ABSTRAK 

 

Aminah, 2019.Peran guru PAI dalam membekali nilai-nilai keagamaan pada anak jalalanan 

di sekolah khusus pasar lima Banjarmasin. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam. 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: (I) Dr. Yahya Mof, M.Pd (II) Dra. Hj. 

Suraijiah, M. Pd. 

Kata Kunci : Peran dan tugas guru, Nilai-nilai Agama, Anak jalanan. 

  

 Di sekolah seorang guru menjadi ukuran atau pedoman bagi murid-muridnya,  di  

masyarakat  seorang  guru  dipandang  sebagai  suri  tauladan bagi setiap warga masyarakat, 

Nilai bukan saja dijadikan rujukan untuk bersikap dan berbuat dalam masyarakat, akan tetapi 

dijadikan pula sebagai ukuran benar tidaknya suatu fenomena perbuatan dalam masyarakat 

itu sendiri, anak jalanan adaah anak-anak yang terpaksa mencari nafkah dengan cara 

mengasong di jalanjalan  karena  kebutuhan  ekonomi  mereka  di  tempat-tempat  strategis  

seperti  dipersimpangan  jalan  yang  menggunakan  lampu  lalu  lintas.  Fenomena  tersebut 

dianggap sebagai gangguan terhadap keindahan kota, ketertiban dana kebersihan. Tidak 

jarang mereka ditangkap oleh aparat kebersihan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara guru PAI dalam membbekali nilai-

nilai keagamaan pada anak jalanan di sekolah khusus pasar lima Banjarmasin,dan ingin 

mengetahui faktor apa saja mendukung dan menghambat pembekalan nilai-nilai agama pada 

anak jalanan di sekolah khusus pasar lina Banjarmasin.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Subjek penelitian 

adalah Kepala Sekolah, Guru PAI, serta Anak di Sekolah Kelas Khusus Filial Pasar Lima 

Banjarmasin 

Pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dengan cara observasi, wawancara 

dan dokumentasi, dan diproses melalui koleksi Data, Editing, Reduksi Data,Interpretasi Data 

selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan analisis data diketahui di sekolah khusus pasar lima Banjarmasin, guru 

memberikan nilai-nilai keagamaan dengan cara, pembiasaan, pembekalan nilai akhlak 

berupa, berani dan bertanggung jawab, menghormati guru, orang tua, serta orang yang lebih 

tua, menunaikan sholat lima waktu, mengajarkan siswa rasa malu. 
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KATA PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah.. Puji syukur kepada Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang,  

dan Sang Maha segala-galanya, Tuhan Semesta Alam, Allah Swt. 

Berkat izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan 

Sholawat serta salam tercurah kepada kekasih-Nya 

Suri tauladan kita, Baginda Rasulullah Saw. 

 

Kupersembahkan karya tulis ini kepada: 

Ayahanda, dan Ibunda tercinta, Muhammad Yani dan Arbainah. Terima kasih yang tak 

terhingga saya ucapkan  kepada kalian. Berkat dukungan, nasihat, serta do’a  yang  tiada 

putus dari kalian, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Suami tercinta, Ardi Wijaya,S.Kom.  Terima Kasih untuk semua Do’a, nasehat, dukungan 

serta moivasi yang selalu diberikan. 

Adik-Adikku yang tersayang, Muhammad Hasanuddin dan Khadijah. Terima kasih atas doa 

dan motivasinya untukku. 

Guru-guru dan dosen-dosenku yang memberikan berjuta-juta ilmu dan pengalaman untuk 

bekal hidupku sebagai pemandu langkahku di masa yang akan datang. Khususnya Dosen-

Dosen PAI,  

Terima kasih banyak. 

Dosen pembimbingku, Bapak Dr. Yahya Mof, M.Pd. dan Ibu Dra. Hj. Suraijiah, M.Pd. yang 

telah banyak membantu, memberikan ilmu, dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Terima kasih yang tak terhingga.  

 



Teman-temanku, sahabat karibku  PAI D 2014, teruslah berjuang dan tetap semangat. Banyak 

kenangan semasa perkuliahan yang tak bisa dilupakan, 

Terima kasih untuk do’a dan semangatnya. 

 

Untuk Bapak M. Zaini,S.Pd.I.  selaku kepala sekolah Khusus Pasar Lima Banjarmasin. 

Terima kasih banyak atas segala dukungan dan bantuannya. 

 

Serta terima kasih banyak untuk semuanya atas segala do’a, dukungan, dan motivasi yang tak 

bisa saya sebutkan namanya satu persatu ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

 بسن هللا الرحوي الرحين

الحودهللا رب العالويي الصالة والسالم على أشرف األًبياء والورسليي سيدًا وهىالًا هحود وعلى أله 

 .وأصحابه أجوعيي وهي تبعهن بإحساى إلى يىم الديي. أها بعد

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan 

rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi 

Muhammad Saw., yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup dunia dan 

akhirat. 

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Peran guru PAI dalam 

membekali nilai-nilai keagamaan pada anak jalanan di sekolah kelas khusus filial Pasar Lima 

Banjarmasin. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa 

adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan 

segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih 

kepada: 

1. Ibu Prof. Dr. H. Juairiah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tabiyah dan Keguruan UIN 

Antasari Banjarmasin. 

2. Bapak H. Surawardi, M.Ag, dan Bapak M. Adli Nurul Ihsan, M.Pd.I., selaku Ketua dan 

Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam FTK UIN Antasari Banjarmasin. 

3. Bapak Dr. Yahya Mof, M.Pd. selaku Pembimbing skripsi bidang Konten dan Metode 

Penelitian dan Ibu Hj. Suraijiah,M.Pd.I. selaku pembimbing skripsi bidang Bahasa dan 

Teknik Penulisan 



4. Ibu Laila Rahmawati, S.Ag, SS, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan UIN Antasari 

Banjarmasin dan Bapak Ahmad Syawqi, S.Ag, S.Ip, M.Pd., selaku Kepala Perpustakaan 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari BanjarmasinSegenap Dosen dan 

Karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin 

5. Bapak Kepala Sekolah, M. Zaini, S.Pd.I. Bapak Zakaria Fermana, S.Pd, serta Ibu 

Nursinah yang telah membantu banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Serta berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan 

penyelesaian skripsi ini. 

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt., dan 

mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Aamiin Yaa Rabbal ‘aalamiin. 

                                                          

 Banjarmasin,
                 

                         
 

 

 
      

                       
 

 

 

 


