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Anak didik menganggap pelajaran pendidikan agama Islam hanya 

merupakan ilmu pengetahuan biasa dan kurang dihayati sehingga dalam 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari belum sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan pendidikan agama 

Islam belum terlaksana sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam itu sendiri. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika pengamalan ajaran agama 

Islam di kalangan siswa SMA Negeri 1 Gambut Kabupaten Banjar yang meliputi 

tentang macam-macam problematika, faktor yang menghambat dan mendukung  

dan cara mengatasi problematika pengamalan ajaran agama Islam dikalangan 

siswa yang terdapat  di SMA Negeri 1 Gambut Kabupaten Banjar. 

Subjek dalam penelitian ini adalah satu orang guru mata pelajaran PAI, 

dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Gambut yang di fokuskan yaitu kelas XI. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan 

adalah editing, klasifikasi data dan interpretasi data, setelah itu penulis 

mengadakan analisis data terhadap pengamalan ajaran agama Islam di kalangan 

siswa SMA Negeri 1 Gambut Kabupaten banjar khususnya kelas XI . Dalam hal 

ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

menggambarkan keadaan data ke dalam bentuk kalimat atau uraian sehingga 

terlihat jelas bagaimana pengamalan ajaran agama Islam di kalangan siswa SMA 

Negeri 1 Gambut Kabupaten Banjar khususnya kelas XI . 

Hasil dari penelitian ini terdapat problematika dalam hal pengamalan 

peserta didik pada aspek akhlak yakni akhlak terhadap lingkungan seperti 

membuang sampah tidak pada tempatnya maupun adab berpakaian seperti 

berpakaian seragam yang melanggar peraturan yakni memakai seragam ketat dan 

baju seragam sekolah yang dikeluarkan dari ikat pinggang. Solusi agar 

pengamalan ajaran agama Islam ini dapat diamalkan dengan baik maka guru 

mengupayakan dengan meningkatkan motivasi dan minat pada siswa, 

memberikan teladan untuk peserta didik agar membuang sampah pada tempatnya. 

Kemudian untuk peserta didik yang memakai seragam ketat dan baju seragam 

sekolah yang dikeluarkan dari ikat pinggang dilakukan dengan cara mencatat 

namanya dan apabila masih berlanjut maka diserahkan ke ruang BK. Faktor yang 

menghambat dan mendukung pengamalan ajaran agama Islam dikalangan siswa 

ini seperti faktor dari siswa itu sendiri baik berupa motivasi dan minat serta faktor 

dari lingkungan. 
 

 


