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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Guru Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam

Dalam khazanah pemikiran Islam, istilah guru memiliki beberapa istilah,

seperti ustadz, dan  muallim, muaddib, dan  murabbi. Beberapa istilah untuk 

sebutan guru itu terkait dengan  beberapa istilah untuk pendidikan, yaitu ta'lim, 

ta'dib dan tarbiyah. Istilah muallim lebih menekankan guru sebagai pengajar dan 

penyampai pengetahuan dan ilmu. Istilah muaddib lebih menekankan guru 

sebagai pembina moralitas dan akhlak peserta didik dengan keteladanan. 

Sedangkan istilah murabbi lebih mengembangkan dan pemeliharaan baik aspek 

jasmaniyah  maupun  rohaniyah. Sedangkan istilah yang umum dipakai dan  

memiliki cakupan makna yang luas dan netral adalah ustadz yang dalam bahasa 

Indonesia diterjemahkan sebagai guru.
1

Sama dengan teori pendidikan Barat, tugas guru dalam pendangan Islam 

mendidik yaitu mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik 

potensi pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan. Potensi ini harus 

dikembangkan secara seimbang sampai tingkat yang sempurna. 

2. Syarat Guru dalam Pendidikan Islam

Dikutip dari pendapat Munir Mursi dalam buku Al-Tarbiyyat al-Islamiyah

Usuluha Wa Tatawuruha Fi Bilad al-Arabiyat dijelaskan bahwa syarat guru 

Pendidikan Agama Islam
2
 adalah sebagai berikut:

a. Tentang umur, harus sudah dewasa

Tugas mendidik adalah tugas yang amat penting menyangkut 

perkembangan seseorang, sehingga hal ini juga menyangkut nasib seseorang. Oleh 

karena itu, tugas guru Pendidikan Agama Islam harus dilakukan secara 

1
Ahmad Tafsir, Ilmu Pendididkan Dalam Perspektif Islam, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2007), hal. 74 
2
M.Munir Mursi,  Al-Tarbiyyat al-Islamiyah  Usuluha Wa Tatawuruha  Fi Bilad al-

Arabiyat, (Qahirah : Alam Qutub, 1997),  hal. 97 
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bertanggung jawab. Itu hanya dapat dilakukan oleh orang  yang telah dewasa. 

Menurut ilmu pendidikan, seseorang dianggap telah dewasa sejak ia berumur 18 

tahun bagi perempuan dan umur 21 tahun bagi laki-laki. 

b. Tentang kesehatan, harus sehat jasmani dan rohani 

Jasmani yang tidak sehat akan menghambat pelaksanaan pendidikan  

bahkan dapat membahayakan anak didik apabila mempunyai penyakit menular. 

Dari segi rohani, seorang guru Pendidikan Agama Islam tidak boleh sedang 

mengalami gangguan jiwa seperti gila ataupun idiot. Disamping itu juga, guru 

Pendidikan Agama Islam harus berkepribadian muslim 

c. Tentang kemampuan mengajar 

d. Tentang kemampuan mengajar 

Guru Pendidikan Agama Islam harus ahli dalam bidang materi yang 

diajarkan. Ini penting sekali, karena pengetahuannya diharapkan akan 

memberikan manfaat yang besar bagi siswa. 

e. Tentang kemampuan mengajar 

Guru Pendidikan Agama Islam harus ahli dalam bidang materi yang 

diajarkan. Ini penting sekali, karena pengetahuannya diharapkan akan 

memberikan manfaat yang besar bagi siswa. 

f. Harus berkesusilaan dan berdedikasi tinggi 

Syarat ini juga sangat penting bagi seorang guru Pendidikan Agama Islam. 

Karena bagaimana seorang siswa akan percaya dan mengikuti ajaran kebaikan 

seorang guru Pendidikan Agama Islam kalau ia sendiri memiliki moral yang jelek. 

Guru Pendidikan Agama Islam juga harus mempunyai dedikasi yang tinggi karena 

dengan dedikasi yang tinggi tujuan dari proses pembelajaran akan mudah tercapai. 

3. Sifat Guru dalam Pandangan Islam 

Dikutip dari pendapat Al-Abrasyi dalam buku Dasar-dasar Pokok Pendidikan 

Islam menyebutkan bahwa guru dalam Islam sebaiknya memiliki sifat-sifat 

sebagai berikut: 

1. Zuhud, yaitu tidak mengutamakan  materi, mengajar dilakukan karena 

mencari keridhoan Allah 

2. Bersih tubuhnya dengan penampilan yang menyenangkan 



 20 

3. Tidak sombong 

4. Tidak memendam rasa dengki dan iri hati 

5. Tidak menyenangi permusuhan 

6. Ikhlas dalam melaksanakan tugas 

7. Sesuai dengan perbuatan dengan perkataan 

8. Bijaksana 

9. Tegas dalam perkataan dan perbuatan tetapi tidak kasar 

10. Lemah lembut 

11. Sabar, tidak marah karena hal-hal kecil 

12. Mengetahui karakter murid.
3
 

Dari sifat-sifat guru diatas, kelihatannya Al-Abrasyi berusaha merinci ciri-

ciri guru Pendidikan Agama Islam yang  ideal. Dikutip dari pendapat Mahmud  

Yunus dalam buku Sejarah Pendidikan Islam dijelaskan bahwa sifat-sifat guru 

muslim sebagai berikut :  

1. Menyanyangi muridnya dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri 

2. Hendaklah guru memperingatkan bahwa tujuan  menuntut ilmu adalah 

untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk saling bersaing dalam 

hal yang negatif 

3. Hendaklah guru menasihati muridnya yang berlakuan tidak baik dengan 

cara lemah lembut, bukan dengan cara mencaci maki 

4. Hendaklah guru mengajarkan materi yang sesuai dengan kemampuan 

murid. 

5. Hendaklah guru mendidik muridnya supaya berpikir dan kritis apa yang 

sudah dipelajarinya bukan semata-mata menerima apa yang diajarkan oleh 

gurunya. 

6. Hendaklah guru memperlakukan semua murid dengan cara adil, jangan 

membedakan murid atas kekayaan atau kedudukan.
4
 

 

4. Kedudukan Guru dalam Pandangan Islam 

Salah satu hal yang amat menarik pada ajaran Islam  ialah  penghargaan 

Islam yang sangat tinggi terhadap guru. Begitu tingginya penghargaan itu 

sehingga menempatkan kedudukan guru setingkat dibawah Nabi dan Rasul. Hal 

                                                           

3
M. Atiyah Al-Abrasyi, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 

1974), hal. 131 
4
Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta : Mutiara, 1996), hal. 114 
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ini terjadi karena guru selalu terkait dengan ilmu, sedangkan Islam amat 

menghargai pengetahuan. Kedudukan orang alim dalam Islam dihargai tinggi bila 

orang itu mengamalkan ilmunya dengan cara mengajarkan ilmu itu kepada orang 

lain. 

Sebenarnya tingginya kedudukan guru dalam Islam merupakan realisasi 

ajaran Islam  itu sendiri. Islam memulai pengetahuan, pengetahuan itu sendiri 

didapat dari belajar dan mengajar. Maka dari sinilah Islam begitu memuliakan 

guru.
5
 

Tingginya kedudukan guru dalam Islam masih dapat disaksikan secara 

nyata pada zaman sekarang ini. Itu dapat kita lihat terutama di pesantren-

pesantren di Indonesia. Santri membukukkan badan tatkala menghadap kyainya. 

Pandangan ini selanjutnya akan menghasilkan bentuk hubungan yang khas 

antara guru dan murid. Hubungan guru dan murid dalam Islam tidak berdasarkan 

untung dan rugi dalam arti ekonomi.
6
  

Dalam sejarahnya, hubungan guru dan murid dalam Islam ternyata sedikit 

demi sedikit berubah, nilai-nilai ekonomi sedikit demi sedikit mulai masuk. 

Sehingga yang terjadi sekarang kurang lebih sebagai berikut : 

1. Kedudukan guru dalam Islam semakin merosot 

2. Hubungan guru dan murid semakin kurang nilai keagamaannya, 

penghargaan murid terhadap guru semakin turun.  Gejala ini merupakan 

kenyataan yang tidak dapat disangkal. Orang Islam tidak bisa menyangkal 

bahwa telah  terjadi perubahan tentang kualitas hubungan guru dan murid 

apalagi kalau sudah menyangkut masalah gaji. 

5. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam 

Adapun peranan guru Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut : 

1) Guru Sebagai Pendidik Dan Pengajar 

Peranan ini akan dapat dilaksanakan bila guru memenuhi syarat-syarat 

kepribadian dan penguasaan ilmu. Guru Pendidikan Agama Islam akan mampu  

                                                           

5
Asma Hasan Fahmi, Sejarah Dan  Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 

1979), hal. 166 
6
Ahmad Tafsir, Op.cit., hal. 77 
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mendidik dan mengajar apabila dia mempunyai kestabilan emosi, memiliki rasa 

tanggung  jawab yang besar untuk memajukan anak didik, bersikap realistis, 

bersikap jujur, serta bersikap terbuka dan  peka terhadap perkembangan, terutama 

terhadap inovasi pendidikan.
7
 Sehubungan dengan  peranannya sebagai pendidik 

dan pengajar, guru Pendidikan Agama Islam harus menguasai ilmu, antara lain 

mempunyai pengetahuan yang luas, menguasai bahan pelajaran serta ilmu-ilmu 

yang bertalian dengan mata pelajaran/bidang studi yang diajarkannya, menguasai 

teori dan praktik mendidik, teori kurikulum, metode pengajaran, teknologi, 

pendidikan, teori evaluasi dan psikologi belajar, dan sebagainya. Pelaksanaan 

peran ini menuntut keterampilan tertentu, yakni: 

1. Terampil dengan menyiapkan bahan pelajaran 

2. Terampil menyusun satuan pelajaran 

3. Terampil menyampaikan ilmu kepada murid 

4. Terampil menggairahkan semangat belajar murid 

5. Terampil memilih dan menggunakan alat peraga pendidikan 

6. Terampil melakukan penilaian hasil belajar murid 

7. Terampil menggunakan bahasa yang baik dan benar 

8. Terampil mengatur disiplin kelas, dan berbagai keterampilan lainnya.
8
 

 

2) Guru Sebagai Pembimbing 

“Siswa adalah individu yang unik. Keunikan itu bisa dilihat dari adanya 

setiap perbedaan. Artinya, tidak ada dua idividu yang sama. Walaupun secara fisik 

mungkin individu memiliki kemiripan, tetapi pada hakikatnya mereka tidaklah 

sama, baik dalam bakat, minat, kemampuan dan  sebagainya. Disamping  itu, 

setiap individu juga adalah makhluk yang sedang berkembang. Irama 

perkembangan mereka tentu tidaklah sama juga. Perbedaan itulah yang menuntut 

harus berperan sebagai pembimbing.”
9
 

 

Agar guru Pendidikan Agama Islam berperan sebagai pembimbing yang 

baik, maka ada beberapa hal yang harus dimiliki, diantaranya: 

1. Guru Pendidikan Agama Islam harus memiliki pemahaman tentang 

anak yang sedang di bimbingnya, misalnya pemahaman tentang nilai-

                                                           

7
Zakiah Daradjat, Metodik  Khusus Pengajaran Agama Islam , (Jakarta : Bumi Aksara, 

2008),  hal. 265-266 
8
E.Mulyasa,  Menjadi Guru Profesional, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 37 

9
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta 

: Prenada Media, 2007), hal.  27-28 
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nilai agama Islam. Pemahaman ini sangat penting, sebab menjadi 

pedoman bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. 

2. Guru Pendidikan Agama Islam harus memahami dan terampil dalam 

merencanakan, baik merencanakan tujuan dan kompetensi yang akan 

dicapai maupun merencanakan proses pembelajaran. Proses bimbingan 

akan dapat dilakukan dengan baik manakala sebelumnya guru 

pendidikan agama Islam merencanakan hendak dibawa kemana siswa, 

apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Untuk merumuskan 

tujuan yang sesuai, guru pendidikan agama Islam harus memahami 

segala sesuatu yang berhubungan baik dengan nilai masyarakat 

maupun dengan kondisi psikologi siswa. Disamping itu, guru 

Pendidikan Agama Islam juga perlu mampu merencanakan dan 

mengimplementasikan proses pembelajaran yang melibatkan siswa 

secara penuh.
10

 

 

3) Guru Sebagai Motivator 

Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan salah satu aspek dinamis 

yang sangat penting. Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan 

disebabkan oleh kemampuannya yang kurang, tetapi dikarenakan tidak adanya 

motivasi untuk belajar sehingga ia tidak berusaha untuk mengerahkan segala 

kemampuannya.  

Untuk memperoleh  hasil belajar yang optimal, guru Pendidikan Agama 

Islam dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar siswa, diantaranya adalah : 

1. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai 

2. Membangkitkan minat siswa 

3. Ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar 

4. Berilah pujian yang wajar terhadap keberhasilan siswa 

5. Berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa 

6. Berikan penilaian 

7. Ciptakan persaingan dan kerja sama
11

 

 

4) Guru Sebagai Pengelola 

“Sebagai pengelola pembelajaran, guru Pendidikan Agama Islam 

mempunyai peranan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa 

dapat belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan  kelas yang baik guru 

Pendidikan Agama Islam dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk 

terjadinya proses belajar seluruh siswa. Salah satu kecenderungan yang sering 

                                                           

10
Ibid, hal. 28 

 
11

Ibid, hal. 29-30 
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dilupakan bahwa hakikat pembelajaran adalah belajarnya siswa dan  bukan 

mengajarnya guru.”
12

  

 

Dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran ada dua macam kegiatan 

yang harus dilakukan, yaitu mengelola sumber belajar dan melaksanakan peran 

sebagai sumber belajar itu sendiri. Sebagai manajer, guru Pendidikan Agama 

Islam memiliki empat fungsi, yaitu : 

1. Merencanakan tujuan belajar 

2. Mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan 

belajar. 

3. Memimpin, yang meliputi memotivasi, mendorong, dan menstimulasi 

siswa. 

4. Mengawasi segala sesuatu, apakah sudah berfungsi sebagaimana 

mestinya atau belum dalam rangka pencapaian tujuan.
13

  

 

6. Macam-Macam Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam 

Adapun macam- macam kompetensi guru Pendidikan Agama Islam adalah  

(a)  Kompetensi pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran, ini 

mencakup konsep kesiapan mengajar yang ditunjukkan oleh penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan mengajar. Mengajar merupakan pekerjaan yang 

kompleks dan sifatnya multidimensional.
14

 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru Pendidikan Agama 

Islam dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya 

meliputi hal-hal sebagai berikut:  

1. Pemahaman wawasan / landasan kependidikan 

2. Pemahaman terhadap peserta didik 

3. Pengembangan kurikulum / silabus 

4. Perancangan pembelajaran 

5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

7. Evaluasi Hasil Belajar (EHB) 

8. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi  

                                                           

 
12

Ibid, hal. 24 

 
13

Ibid, hal. 25 
14

Bukhari Alma, Guru Professional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar, 

(Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 141  
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    yang dimilikinya.
15

 

  

(b) Kompetensi  kepribadian  

Kompetensi kepribadian/personal adalah kemampuan yang stabil, dewasa, 

arif, berwibawa, menjadi teladan, dan berakhlak mulia. Guru Pendidikan Agama 

Islam sebagai teladan akan mengubah perilaku siswa, guru Pendidikan Agama 

Islam adalah panutan.
16

 

Dalam Standar Nasional Pendidikan, dikemukakan bahwa yang dimaksud 

dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, 

stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan 

berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi 

kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk 

kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia 

(SDM) serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada 

umumnya.
17

 

(c) Kompetensi profesional 

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan mata pelajaran 

secara luas dan mendalam, serta metode dan teknik mengajar yang sesuai yang 

mudah dipahami murid, mudah ditangkap, tidak menimbulkan kesulitan dan 

keraguan.
18

 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi, 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing 

peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar 

nasional pendidikan. Adapun ruang lingkup kompetensi profesional sebagai 

berikut : 

1. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, 

psikologis, sosiologis, dan sebagainya. 

                                                           

15
E. Mulyasa, Standar Kompetensi Sertifikasi Guru, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

2007), Cet. Ke-1, hal. 75 
16

Bukhari Alma, Loc.Cit. 
17

E. Mulyasa, Op. cit., hal. 117 
18

Bukhari Alma, Op.cit.,hal. 142 
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2. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf 

perkembangan peserta didik 

3. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

4. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi 

5. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan 

sumber belajar yang relevan 

6. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran  

7. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik 

8. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.
19

 

 

(d) Kompetensi sosial 

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru Pendidikan Agama Islam 

untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah 

dan di luar lingkungan sekolah.
20

 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru Pendidikan Agama Islam 

sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi 

untuk: 

1. Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan isyarat 

2. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional 

3. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga     

kependidikan, orang tua / wali peserta didik 

4. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.
21

 

 

B. Akhlak  

1. Pengertian Akhlak 

Pengertian Akhlak Secara Etimologi, menurut pendekatan etimologi, 

perkataan "akhlak" berasal dari bahasa Arab jama' dari bentuk mufradnya 

"Khuluqun" yang menurut logat diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau 

tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan 

"khalkun" yang berarti kejadian, serta erat hubungan " Khaliq" yang berarti 

                                                           

19
E. Mulyasa, Op.cit.  hal. 135-136 

20
Bukhari Alma, Loc.cit. 

21
E. Mulyasa, Op.cit.  hal. 173 
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Pencipta dan "Makhluk" yang berarti yang diciptakan.
22

 Baik kata akhlaq atau 

khuluq kedua-duanya dapat dijumpai di dalam al-Qur'an, sebagai berikut: 

    

Artinya : dan Sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti 

yang agung. (Q.S. Al-Qalam, 68:4).
23

 

2. Dasar Pembinaan Akhlak 

Dasar pendidikan akhlak bagi seorang muslim adalah akidah yang benar 

terhadap alam dan kehidupan, karena akhlak tersarikan dari akidah dan pancaran 

dirinya. Oleh karena itu, jika seseorang berakidah dengan benar, niscaya 

akhlaknya pun akan benar, baik dan lurus. Begitu pula sebaliknya, jika akidah 

salah dan melenceng maka akhlaknya pun akan tidak benar.
24

 Akidah seseorang 

akan benar dan lurus jika kepercayaan dan keyakinannya terhadap Allah juga 

lurus dan benar. Karena barang siapa mengetahui Sang Penciptanya dengan benar, 

niscaya ia akan dengan mudah berperilaku baik sebagaimana perintah Allah. 

Sehingga ia tidak mungkin menjauh atau bahkan meninggalkan perilaku-perilaku 

yang telah ditetapkan-Nya.
25

 

Di samping itu, akidah yang benar kepada Allah harus diikuti pula dengan 

akidah atau kepercayaan yang benar terhadap kekuatan jahat dan setan. Merekalah 

yang mendorong manusia untuk durhaka kepada Tuhannya. Mereka menghiasi 

manusia dengan kebatilan dan syahwat. Merekalah yang merusak hubungan baik 

yang telah terjalin di antara sesamanya. Demikianlah tugas–tugas setan sesuai 

dengan yang telah digariskan Allah dalam penciptaannya, agar dia dapat 

memberikan pahala kepada orang-orang yang tidak mengikuti setan dan menyiksa 

                                                           

22
Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2003), Cet. Ke-5, hal. 34  
23

Kementerian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : Lautan Lestari, 

2003), hal. 792 
24

Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hal. 26 
25

Abdullah Yatimin, Studi Akhlak dalam Perspektif Al Qur’an, (Jakarta : Amzah, 2007), 

hal. 32  
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orang yang menaatinya. Dan semua ini berlaku setelah Allah memperingatkan 

umat manusia dan mengancam siapa saja yang mematuhinya setan tersebut. 

Pendidikan akhlak yang bersumber dari kaidah yang benar merupakan 

contoh perilaku yang harus diikuti oleh manusia. Mereka harus mempraktikannya 

dalam kehidupan mereka, karena hanya inilah yang akan mengantarkan mereka 

mendapatkan ridha Allah dan akan membawa mereka mendapatkan balasan 

kebaikan dari Allah. Ketidakberesan dan adanya keresahan yang selalu menghiasi 

kehidupan manusia timbul sebagai akibat dari penyelewengan terhadap akhlak-

akhlak yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Penyelewengan ini 

tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada kesalahan dalam berakidah, baik kepada 

Allah. Malaikat, Rasul, Kitab-Kitab-Nya maupun hari Akhir. Untuk menjaga 

kebenaran pendidikan akhlak dan agar seseorang selalu dijalan Allah yang lurus, 

yaitu jalan yang sesuai dengan apa yang telah digariskan-Nya, maka akidah harus 

dijadikan dasar pendidikan akhlak manusia. 

Pada dasarnya pembinaan dan pendidikan akhlak memiliki tujuan yang 

sama, yakni menciptakan akhlak mulia. Akan tetapi keduanya (membina dan 

mendidik) tetap memiliki perbedaan, dilihat dari sudut teknik pelaksanaan, 

pembinaan lebih mengarah pada kegiatan non formal (misalnya kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah seperti baca tulis al Qur’an (TPA), bakti sosial dan lain-

lain). Sedangkan pendidikan cenderung bersifat formal dan sudah ditetapkan di 

dalam kurikulum (contoh konkritnya adalah belajar materi pendidikan akhlak 

dikelas). 

3. Tujuan Pentingnya Pembinaan Akhlak 

Tujuan dari pendidikan akhlak dalam Islam adalah untuk membentuk 

manusia yang bermoral baik, keras kemauan, sopan dalam berbicara dan 

perbuatan, mulia dalam tingkah laku perangai, bersifat bijaksana, sempurna, sopan 

dan beradab, ikhlas, jujur dan suci. Dengan kata lain pendidikan akhlak bertujuan 

untuk melahirkan manusia yang memiliki keutamaan (al-fadhilah). Berdasarkan 

tujuan ini, maka setiap saat, keadaan, pelajaran, aktifitas, merupakan sarana 
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pendidikan akhlak.
26

 Dan setiap pendidik harus memelihara akhlak dan 

memperhatikan akhlak di atas segala-galanya. 

Dikutip dari pendapat Barmawie Umary dalam bukunya materi akhlak 

menyebutkan bahwa “tujuan berakhlak adalah hubungan umat Islam dengan Allah 

SWT dan sesama makhluk selalu terpelihara dengan baik dan harmonis”. Dapat 

dijelaskan secara rinci sebagai berikut :  

a. Supaya dapat terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji serta 

menghindari yang buruk, jelek, hina, tercela. 

b. Supaya hubungan kita kepada Allah dan sesama makhluk selalu terpelihara 

dengan baik dan harmonis. 

c. Menumbuhkan pembentukan kebiasaan berakhlak mulia dan beradat 

kebiasaan yang baik. 

d. Memantapkan rasa keagamaan pada siswa, membiasakan diri berpegang 

pada akhlak mulia dan membenci akhlak yang tercela. 

e. Membiasakan siswa bersikap rela, optimis, percaya diri, menguasai emosi, 

tahan menderita dan sabar. 

f. Membimbing siswa kearah sikap yang sehat yang dapat membantu mereka 

berinteraksi sosial yang baik, mencintai kebaikan untuk orang lain, suka 

menolong, sayang kepada yang lemah dan menghargai orang lain. 

g. Membiasakan siswa bersopan santun dalam berbicara dan bergaul baik di 

sekolah maupun di luar sekolah. 

h. Selalu tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dan 

bermuamalah yang baik.
27

 

 

Dikutip dari pendapat Athiyah Al Abrasy dalam buku Dasar-dasar Pokok 

Pendidikan Islam dijelaskan bahwa tujuan akhlak adalah“menciptakan kebahagian 

dunia dan akhirat, kesempurnaan bagi individu dan menciptakan kebahagian, 

kemajuan, kekuataan dan keteguhan bagi masyarakat. Dari pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa tujuan akhlak pada prisnsipnya adalah untuk mencapai 

kebahagian dan keharmonisan dalam berhubungan dengan Allah SWT, di 

samping berhubungan dengan sesama makhluk dan juga alam sekitar, hendak 

menciptakan manusia sebagai makhluk yang tinggi dan sempurna serta lebih dari 

makhluk lainnya. Pendidikan agama Islam berkaitan erat dengan pendidikan 

akhlak, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa pendidikan akhlak dalam 

pengertian Islam adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan 

agama Islam. Sebab yang baik adalah yang dianggap baik oleh agama Islam dan 

yang buruk adalah apa yang dianggap buruk oleh agama Islam. Sehingga nilai-

nilai akhlak, keutamaan akhlak dalam masyarakat Islam adalah akhlak dan 

keutamaan yang diajarkan oleh agama Islam”.
28
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4. Manfaat Memperbaiki Akhlak 

Akhlak merupakan mutiara hidup yang membedakan makhluk manusia 

dengan makhluk lainya, sebab seandainya manusia tanpa akhlak, maka akan 

hilang derajat kemanusiaannya. Adapun manfaat mempelajari akhlak adalah 

sebagai berikut: 

a. Memperoleh kemajuan rohani 

Orang yang berilmu pengetahuan tidaklah sama derajatnya dengan orang 

yang tidak berilmu pengetahuan. Orang yang berilmu memiliki keutamaan dengan 

derajat yang lebih tinggi. Dengan ilmu akhlak orang akan selalu berusaha 

memelihara diri supaya senantiasa berada pada garis akhlak yang mulia dan 

menjauhi segala bentuk akhlak yang tercela. 

b. Sebagai penuntun kebaikan  

Rasulullah SAW sebagai tauladan utama karena beliau mengetahui akhlak 

mulia yang menjadi penuntun kebaikan manusia.   

c. Memperoleh kesempurnaan iman 

Iman yang sempurna akan melahirkan kesempurnaan akhlak, dalam hadits 

Rasulullah SAW yang artinya “orang mukmin yang paling sempurna imannya 

adalah yang terbaik akhlaknya”. (HR Bukhari)  

d. Memperoleh keutamaan di hari akhir 

Orang yang berakhlak mulia, akan memperoleh kedudukan yang terhormat 

di hari akhir.  

e. Memperoleh keharmonisan rumah tangga  

Akhlak merupakan faktor mutlak dalam menegakkan keluarga sejahtera. 

Keluarga yang tidak dibina dengan tonggak akhlak yang baik, tidak akan bahagia 

sekalipun kekayaan materinya melimpah ruah.
29

 

5. Pembagian Akhlak 

Persoalan "akhlak" di dalam Islam banyak dibicarakan dan dimuat 

dalam al-Hadits sumber tersebut merupakan batasan-batasan dalam 

tindakan sehari-hari bagi manusia ada yang menjelaskan arti baik dan 
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buruk. Memberi informasi kepada umat, apa yang mestinya harus 

diperbuat dan bagaimana harus bertindak. Sehingga dengan mudah dapat 

diketahui, apakah perbuatan itu terpuji atau tercela, benar atau salah. 

Kita telah mengetahui bahwa akhlak Islam adalah merupakan sistem 

moral atau akhlak yang berdasarkan Islam, yakni bertitik tolak dari aqidah 

yang diwahyukan Allah kepada Nabi atau Rasul-Nya yang kemudian agar 

disampaikan kepada umatnya.
30

 

Akhlak Islami, karena merupakan sistem akhlak yang berdasarkan kepada 

kepercayaan kepada Tuhan, maka tentunya sesuai pula dengan dasar dari pada 

agama itu sendiri. Dengan demikian, dasar atau sumber pokok daripada akhlak 

adalah al-Qur'an dan al-Hadits yang merupakan sumber utama dari agama itu 

sendiri. 

Pribadi Nabi Muhammad adalah contoh yang paling tepat untuk dijadikan teladan 

dalam membentuk kepribadian. Begitu juga sahabat-sahabat Beliau yang selalu 

berpedoman kepada al-Qur'an dan as-Sunah dalam kesehariannya. Beliau 

bersabda, yang artinya: “Dari Anas bin Malik r.a. berkata, bahwa Nabi saw 

bersabda,"telah kutinggalkan atas kamu sekalian dua perkara, yang apabila kamu 

berpegang kepada keduanya, maka tidak akan tersesat, yaitu Kitab Allah dan 

sunnah Rasul-Nya. (HR. Al Hakim)”. 

Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa segala perbuatan atau 

tindakan manusia apapun bentuknya pada hakekatnya adalah bermaksud 

mencapai kebahagiaan, sedangkan untuk mencapai kebahagiaan menurut sistem 

moral atau akhlak yang agamis (Islam) dapat dicapai dengan jalan menuruti 

perintah Allah yakni dengan menjauhi segala larangan-Nya dan mengerjakan 

segala perintah-Nya, sebagaimana yang tertera dalam pedoman dasar hidup bagi 

setiap muslim yakni al-Qur'an dan al-Hadits. 

a) Akhlak Al-Karimah 
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Akhlak Al-Karimah atau akhlak yang mulia sangat amat jumlahnya, 

namun dilihat dari segi hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan 

manusia, akhlak yang mulia itu dibagi menjadi empat bagian
31

, yaitu: 

1. Akhlak Terhadap Allah 

Akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada 

Tuhan selain Allah. Dia memiliki sifat-sifat terpuji demikian Agung sifat itu, yang 

jangankan manusia, malaikatpun tidak akan menjangkau hakekatnya. 

2. Akhlak Terhadap Diri Sendiri 

Akhlak yang baik terhadap diri sendiri dapat diartikan menghargai, 

menghormati, menyayangi dan menjaga diri sendiri dengan sebaik-baiknya, 

karena sadar bahwa dirinya itu sebagai ciptaan dan amanah Allah yang harus 

dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Contohnya: Menghindari 

minuman yang beralkohol, menjaga kesucian jiwa, hidup sederhana serta jujur 

dan hindarkan perbuatan yang tercela. 

3. Akhlak Terhadap Sesama Manusia 

Manusia adalah makhluk sosial yang kelanjutan eksistensinya secara 

fungsional dan optimal banyak bergantung pada orang lain, untuk itu, ia perlu 

bekerjasama dan saling tolong-menolong dengan orang lain. Islam menganjurkan 

berakhlak yang baik kepada saudara, Karena ia berjasa dalam ikut serta 

mendewasakan kita, dan merupakan orang yang paling dekat dengan kita. 

Caranya dapat dilakukan dengan memuliakannya, memberikan bantuan, 

pertolongan dan menghargainya. 

Jadi, manusia menyaksikan dan menyadari bahwa Allah telah 

mengaruniakan kepadanya keutamaan yang tidak dapat terbilang dan karunia 

kenikmatan yang tidak bisa dihitung banyaknya, semua itu perlu disyukurinya 

dengan berupa berdzikir dengan hatinya. Sebaiknya dalm kehidupannya 

senantiasa berlaku hidup sopan dan santun menjaga jiwanya agar selalu bersih, 

dapat terhindar dari perbuatan dosa, maksiat, sebab jiwa adalah yang terpenting 

dan pertama yang harus dijaga dan dipelihara dari hal-hal yang dapat mengotori 
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dan merusaknya. Karena manusia adalah makhluk sosial maka ia perlu 

menciptakan suasana yang baik, satu dengan yang lainnya saling berakhlak yang 

baik. 

4. Akhlak Terhadap Bukan Manusia (Lingkungan Hidup) 

Akhlak Terhadap Bukan Manusia (Lingkungan Hidup) antara lain : a. 

sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, b. menjaga dan 

memanfaatkan alam terutama hewani dan nabati, fauna, dan flora (hewan dan 

tumbuh-tumbuhan) yang sengaja diciptakan tuhan untuk kepentingan manusia dan 

makhluk lainnya. 

b) Akhlak Mazmumah 

Akhlak mazmumah (akhlak yang tercela) adalah sebagai lawan atau 

kebalikan dari akhlak yang baik sebagaimana tersebut di atas. Dalam ajaran Islam 

tetap membicarakan secara terperinci dengan tujuan agar dapat dipahami dengan 

benar, dan dapat diketahui cara-cara menjauhinya.
32

 Berdasarkan petunjuk ajaran 

Islam dijumpai berbagai macam akhlak yang tercela, di antaranya: 

1. Berbohong 

Berbohong adalah memberikan atau menyampaikan informasi yang tidak 

sesuai dengan yang sebenarnya. 

2. Takabur (sombong) 

Takabur (sombong) adalah merasa atau mengaku dirinya besar, tinggi, 

mulia, melebihi orang lain. Pendek kata merasa dirinya lebih hebat. 

3. Dengki 

Dengki adalah rasa atau sikap tidak senang atas kenikmatan yang 

diperoleh orang lain. 

4. Bakhil atau kikir 

Bakhil atau kikir adalah sukar baginya mengurangi sebagian dari apa yang 

dimilikinya itu untuk orang lain.  

Sebagaimana diuraikan di atas maka akhlak dalam wujud pengamalannya 

di bedakan menjadi dua, yaitu : akhlak terpuji dan akhlak yang tercela. Jika sesuai 
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dengan perintah Allah dan rasul-Nya yang kemudian melahirkan perbuatan yang 

baik, maka itulah yang dinamakan akhlak yang terpuji, sedangkan jika ia sesuai 

dengan apa yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya dan melahirkan perbuatan-

perbuatan yang buruk, maka itulah yang dinamakan akhlak yang tercela. 

Membina adalah “penataan kembali hal-hal yang pernah dipelajari untuk 

membangun dan memantapkan diri dalam rangka menjadi lebih baik”, sedangkan 

akhlak diartikan sebagai “hal-hal berkaitan dengan sikap, perilaku dan sifat-sifat 

manusia dalam berinteraksi dengan dirinya, dengan sasarannya, dengan makhluk-

makhluk lain dan dengan Tuhannya”.
33

 

Berdasar definisi masing-masing istilah tersebut peneliti menyimpulkan 

bahwa yang dimaksud membina akhlak adalah membangun (membangkitkan 

kembali) psikis atau jiwa seseorang dengan pendekatan agama Islam, yang 

diharapkan agar seseorang memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam, 

sehingga terbentuknya gerak-gerik atau tingkah laku yang dinamis sesuai dengan 

nilai-nilai ajaran Islam. Membina akhlak mengandung pengertian suatu usaha 

untuk memberikan bantuan berupa bimbingan dan tuntunan tentang ajaran akhlak 

perilaku orang Islam kepada seseorang, agar terbentuk, memelihara, 

meningkatkan serta mempertahankan nilai-nilai ajaran Agama Islam yang 

dimilikinya, yang dengan kesadarannya sendiri mampu meningkatkan 

pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan 

ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan oleh ajaran agama Islam.  

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Akhlak 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak adalah : 

1. Faktor dari luar dirinya secara langsung atau tidak langsung merupakan salah 

satu unsur yang membentuk akhlaknya diantaranya : 

a. Keturunan 

“Keturunan dapat dilihat dari orang tua. Orang tua merupakan contoh bagi 

anak-anaknya. Oleh karena itu, baik buruknya seorang anak tergantung kepada 

pendidikan kedua orang tua, anak diibaratkan seperti kertas yang masih bersih, 
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kalau dihitamkan ia akan menjadi hitam, kalau diputihkan ia akan menjadi putih.
34

 

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw, yang artinya : “Dari Abu Hurairah ra, 

menceritakan bahwa Nabi Muhammad saw, pernah bersabda : setiap bayi yang 

lahir dalam keadaan suci, maka ibu bapaknyalah yang menjadikan yahudi, 

nasrani, ataupun Majusi”. (HR. Bukhari)
35

 

 

b. Lingkungan  

“Terdapat dua macam lingkungan yaitu lingkungan alam dan pergaulan. 

Kedunya mampu mempengaruhi akhlak manusia. Lingkungan dapat memainkan 

peran dan pendorong terhadap perkembangan kecerdasan, sehingga manusia dapat 

mencapai taraf setinggi-tingginya dan sebaliknya juga dapat merupakan 

penghambat yang menyekat perkembangan, sehingga seseorang tidak dapat 

mengambil manfaat dari kecerdasan yang diwarisi.”
36

 

 

c. Sekolah 

”Sekolah merupakan tempat kedua, dimana siswa mendapatkan 

pendidikan agama Islam yang membentuk perilaku keagamaan siswa maka 

hakikat pendidikan dalam pandangan Islam adalah mengembangkan dan 

menumbuhkan sikap pada diri siswa. Selain itu pendidikan juga membentuk 

manusia agar menjadi lebih sempurna secara moral sehingga hidupnya senantiasa 

terbuka bagi kebaikan sekaligus tertutup dari segala kejahatan pada kondisi 

apapun. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang secara teratur dan 

terencana melakukan pembinaan terhadap siswa. Guru adalah contoh tauladan 

dalam pembinaan akhlak bagi siswa. Sikap, kepribadian, agama, cara bergaul, 

berpakaian dari seorang guru adalah unsur-unsur penting yang kemudian akan 

diserap oleh siswa.”
37

 

 

2. Faktor dari dalam dirinya seperti pengalaman-pengalaman yang datang dari 

luar juga unsur-unsur yang telah ada di dalam dirinya turut membentuk 

akhlaknya, diantaranya :  

a. Instink dan akal 

“Keadaan manusia bergantung pada jawaban asalnya terhadap naluri. Akal 

dapat menerima naluri tertentu, sehingga terbentuk kemauan yang melahirkan 

tindakan. Akal dapat mendesak naluri, Akal dapat mengendalikan naluri sehingga 
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terwujudnya perbuatan yang diputuskan oleh akal. Hubungan naluri dan akal 

memberikan kemauan. Kemauan melahirkan tingkah laku perbuatan. Nilai 

tingkah laku perbuatan menentukan nasib seseorang. Naluri yang ada pada diri 

seseorang adalah takdir tuhan.”
38

 

 

b. Adat Istiadat 

“Kebiasaan terjadi sejak lahir. Lingkungan yang baik mendukung 

kebiasaan yang baik pula. Lingkungan dapat mengubah kepribadian seseorang. 

Lingkungan yang tidak baik dapat menolak adanya sikap disiplin dan pendidikan. 

Kebiasaan buruk mendorong kepada hal-hal yang lebih rendah, yaitu kembali 

kepada adat istiadat primitif. Seseorang yang hidupnya dikatakan modern, tetapi 

lingkungan yang bersifat primitif bisa berubah kepada hal-hal yang primitif. 

Kebiasaan yang sudah melekat pada diri seseorang sukar untuk dihilangkan, tetapi 

jika ada dorongan yang kuat dalam dirinya untuk menghilangkan, ia dapat 

mengubahnya.”
39

 

 

c. Kepercayaan (Agama) 

Agama dalam membina akhlak manusia dikaitkan dengan ketentuan 

hukum agama Islam yang sifatnya pasti dan jelas, misalnya wajib, sunnah, mubah, 

makruh, dan haram. Ketentuan tersebut dijelaskan secara rinci didalam agama 

Islam. Oleh karena itu, pembinaan akhlak tidak dapat dipisahkan dari agama 

Islam.
40

 

d. Keinginan 

“Keinginan dapat diaplikasikan melalui tingkah laku. Tingkah laku 

manusia adalah sikap seseorang yang dimanifestasikan dalam perbuatan. Sikap 

seseorang boleh jadi tidak digambarkan dalam perbuatan atau tidak tercermin 

dalam perilaku sehari-hari tetapi adanya kontradiktif antara sikap dan tingkah 

laku. Oleh karena itu, meskipun secara teoritis hal itu terjadi tetapi dipandang dari 

sudut ajaran Islam termasuk iman yang tipis, untuk melatih akhlakul karimah 

dalam kehidupan sehari-hari, baik berakhlak kepada Allah, diri sendiri, keluarga, 

masyarakat, maupun alam sekitar.” 

 

e. Hawa Nafsu 
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Nafsu dapat menyingkirkan semua pertimbangan akal, mempengaruhi hati 

nurani dan menyingkirkan hasrat baik yang lainnya. Contoh nafsu bermain judi, 

minuman keras, membunuh, ingin memiliki serta nafsu lainnya. Mengarah kepada 

keburukan, sehinggan nafsu dapat berkuasa dan bergerak bebas kemana ia mau. 

 

7. Unsur-Unsur Pembinaan Akhak 

Berhasil tidaknya suatu pembinaan ditentukan oleh para pelakunya, dalam 

hal ini ada 2 unsur, yakni guru Pendidikan Agama Islam dan siswa. 

a. Guru Pendidikan Agama Islam 

Tugas dari guru Pendidikan Agama Islam adalah sebagai media agar siswa 

mencapai tujuan yang dirumuskan. Tanpa guru Pendidikan Agama Islam, tujuan 

pendidikan yang dirumuskan tidak akan tercapai. Oleh sebab itu, sangat 

diperlukan guru Pendidikan Agama Islam yang profesional karena guru 

Pendidikan Agama Islam yang profesional tentu akan lebih mampu dan 

menguasai teori pelajaran yang akan diberikan dan tentu lebih berhasil pula 

sebagai guru Pendidikan Agama Islam untuk membina dan mengembangkan 

kemampuan siswa. Oleh karena itu, guru Pendidikan Agama Islam bukan orang 

yang biasa tetapi harus memiliki kemampuan serta keahlian khusus yang tidak 

bisa dilakukan oleh sembarang orang. 

b. Siswa 

Siswa adalah orang yang belajar dan menerima bimbingan dari guru 

Pendidikan Agama Islam dalam kegiatan pendidikan, Antara guru Pendidikan 

Agama Islam dan siswa merupakan faktor yang tidak bisa dipisahkan dan tidak 

bisa berdiri sendiri, dimana guru Pendidikan Agama Islam sebagai pemberi 

pelajaran dan siswa menerima pelajaran harus dengan perhatian dan minat yang 

besar. Oleh sebab itu, siswa harus diperhatikan dalam pendidikan karena siswa 

merupakan objek pendidikan yang menjadi inti dari pendidikan.
41
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8. Kriteria Akhlak Yang Baik 

Adapun kriteria akhlak yang baik, yaitu : 

a. memiliki akal yang sempurna  

b. taat menjalankan ajaran agama Islam 

c. memiliki ilmu  

d. punya sifat hilm (santun) 

e. memiliki sifat pemurah 

f. memiliki sifat ma’rifat 

g. suka berbuat baik 

h. bersikap sabar 

i. banyak bersyukur kepada Allah 

j. lemah lembut dalam tindak tanduknya.
42

 

 

C. Metode-Metode Dalam Membina Akhlak 

 

“Metode pembinaan akhlak dapat dilihat dari dua segi, yakni segi sasaran 

yang dihadapi dan sifat pembinaan. Dari segi sasaran yang dihadapi, pembinaan 

dapat dilakukan melalui metode individu dan kelompok”. Metode individu 

(personal approach/pendekatan pribadi), karena dalam pelaksanaannya secara 

langsung dilakukan kepada pribadi yang bersangkutan, seperti dengan memberi 

nasehat, memberi penjelasan maupun dengan membantu menyelesaikan masalah 

yang dihadapi. Sedangkan metode kelompok lebih menitik beratkan kepada 

komunikasi umat secara komperehensif, dengan menggunakan komunikasi massa, 

hal ini disebabkan karena jumlah umat yang demikian banyak memerlukan 

sentuhan menyeluruh dan sekaligus.”
43

 

Adapun metode-metode dalam membina akhlak adalah melalui : 

1. Keteladanan 

“Yang dimaksud dengan keteladanan adalah upaya guru Pendidikan 

Agama Islam untuk memberikan akhlak karimah kepada siswa. Keteladanan 

merupakan inti dari semua program. Keteladanan ini dilakukan oleh semua warga 

sekolah, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, siswa, petugas 

administrasi, karyawan. Keteladanan ini diarahkan untuk memberikan contoh 

kepada siswa. Sebagaimana dimaklumi bahwa akhlak adalah menyentuh pada 
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aspek afektif. Aspek afektif siswa akan mudah tersentuh dengan pembelajaran 

perilaku, penerapan langsung.”
44

 

 

Tanggung jawab guru Pendidikan Agama Islam tidaklah terbatas dalam 

memberikan pelajaran pendidikan agama Islam saja, akan tetapi ia juga terikat 

dalam tugas mengembangkan pikiran dan upaya-upaya untuk melatih siswanya 

secara fisik, spiritual, moral dan sosial. Dalam segala hal guru pendidikan agama 

Islam harus selalu bertindak sebagai pelindung siswa. Guru Pendidikan Agama 

Islam adalah contoh kedua terhadap siswa, setelah orang tuanya. Melalui guru 

Pendidikan Agama Islam, siswa menjadi tahu arti kehidupan dan reaksi serta 

perilaku apa yang sebaiknya diambil selagi ia tumbuh.  

Oleh karena itu, masalah keteladanan menjadi faktor penting dalam 

menentukan baik buruknya siswa. Jika pendidik jujur, dapat dipercaya, berakhlak 

mulia, berani, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan 

dengan agama Islam, maka siswa akan tumbuh dalam kejujuran, terbentuk dengan 

akhlak yang mulia, berani dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang 

bertentangan dengan agama Islam.  

2. Pembiasaan 

“Pembiasaan adalah  ulangan  perbuatan  yang sama / kebiasaan yang 

sudah  dengan sendirinya sehingga mudah  mengerjakannya. Konsekuensi riil dari 

pembiasaan bahwa sekolah harus mewujudkan praktik pembiasaan ini, baik untuk 

hal-hal yang berkaitan dengan ritual (seperti shalat  jama’ah, tadarus, dan 

sebagainya), praktik etika social, nilai-nilai, seperti kebersihan, kedisiplinan, 

perlakuan menghormati sesama, saling membantu, kedermawanan, menulis, rajin 

membaca, dan lain-lain. Dalam pembiasaan,  kepala sekolah perlu membuat 

aturan atau ketentuan untuk praktik keseharian, meskipun tidak secara tegas 

masuk dalam kurikulum. Jadi dengan demikian, pembiasaan harus tetap dilakukan  

meskipun berawal dari paksaan, baik dipaksa oleh guru Pendidikan Agama Islam 

atau oleh aturan”. 
45
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3. Hukuman 

Upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak siswa adalah  

memberikan sanksi yang sifatnya mendidik, hukuman atau sanksi ini sangat 

penting  jika siswa melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap tata tertib 

sekolah dan sebagaimana Zakiah Daradjat mengatakan bahwa : 

“Hukuman yang bermaksud memperbaiki akhlak siswa. Hukuman ini 

dilakukan terhadap  pelanggaran-pelanggaran mengenai norma-norma etika, 

seperti dusta, menipu, mencuri dan sebagainya. Jadi, hukuman sangat erat 

hubungannya dengan watak siswa. Dengan hukuman ini pendidik berusaha 

mempengaruhi kata hati siswa, menginsafkan siswa tersebut terhadap 

perbuatannya yang salah, dan memperkuat kemauannya untuk selalu berbuat baik 

dan menghindari kejahatan”.
46

 

 

4. Nasihat  

“Termasuk metode pendidikan yang cukup berhasil dalam pembentukan 

akidah siswa dan mempersiapkannya baik secara moral, emosional maupun sosial, 

adalah pendidikan siswa dengan petuah dan memberikan kepadanya nasihat-

nasihat. Karena nasihat dan petuah memiliki pengaruh yang cukup besar dalam 

membuka mata siswa, kesadaran akan hakikat sesuatu, mendorong mereka 

menuju harkat dan martabat yang luhur, menghiasinya dengan akhlak yang mulia, 

serta membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam. Karenanya, tidak heran kalau 

kita tahu bahwa Al-Qur'an menggunakan metode ini, menyerukan kepada manusia 

untuk melakukannya, dan mengulang-ulangnya dalam beberapa ayat-Nya, dan 

dalam sejumlah tempat di mana dia memberikan arahan dan nasihat-Nya. Tidak 

ada seorangpun yang menyangkal, bahwa petuah yang tulus dan nasihat yang 

berpengaruh, jika memasuki jiwa yang bening, hati terbuka, akal yang jernih dan 

berpikir, maka dengan cepat mendapat respon yang baik dan meninggalkan bekas 

yang sangat dalam. Al-Qur'an telah menegaskan pengertian ini dalam banyak 

ayatnya, dan berulang-kali menyebutkan manfaat dari peringatan dengan kata-kata 

yang mengandung petunjuk dan nasihat yang tulus.”
47

 

 

Penerapan metode nasihat dapat dilakukan secara langsung dan tidak 

langsung. Pemberian nasihat secara langsung misalnya dalam memberikan 

penjelasan pada anak didik tentang nilai-nilai yang baik, kurang baik atau tidak 

baik. Sedangkan nasihat secara tidak langsung, misalnya melalui cerita.  
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Penggunaan metode nasihat sebaiknya tidak memakai pendekatan perintah 

maupun larangan, dan nasihat akan lebih baik jika dilakukan secara tidak 

langsung, karena dengan cara ini nilai-nilai yang ditransmisikan akan lebih 

mengesan bagi anak didik daripada dengan perintah maupun larangan.  

5. Pembelajaran 

“Yang dimaksud pembelajaran adalah memberikan pemahaman, 

keyakinan, dan konsep serta teori tentang akhlak. Pembelajaran akhlak dapat 

dilakukan secara umum dan khusus. Secara khusus berarti memberikan materi 

akhlak, sedangkan secara umum berarti memasukkan, menghubungkan, dan 

mengaitkan nilai-nilai akhlak karimah kedalam semua materi pelajaran yang 

diajarkan disekolah baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler”.
48

   

6. Pengontrolan 

“Yang dimaksud pengontrolan adalah pengawasan yang dilakukan guru 

Pendidikan Agama Islam untuk mengarahkan dan meluruskan prilaku 

menyimpang siswa sesuai dengan aturan yang ada. Pengontrolan menimbulkan  

hukuman sosial bagi perilaku tidak berakhlak”. 

Guru Pendidikan Agama Islam hendaknya memperhatikan apa yang 

dibaca siswa, buku, majalah, dan brosur-brosur. Jika di dalamnya terdapat pikiran-

pikiran menyeleweng, prinsisp-prinsip atheis dan kristenisasi, maka hendaknya 

segera merampasnya. Disamping itu, memberi pengertian kepada siswa bahwa di 

dalamnya terdapat sesuatu yang membahayakan kemurnian iman. Juga 

memperhatikan teman-teman sepergaulannya. Gunakanlah kesempatan untuk 

memberikan pengertian dan pengarahan kepada siswa. Sehingga ia kembali 

kepada yang hak, kepada petunjuk, berjalan pada jalan yang lurus.  

Demikianlah metode Islam dalam pendidikan dengan pengawasan. Metode 

tersebut, seperti yang kita lihat, adalah metode yang lurus. Jika diterapkan, maka 

siswa akan menjadi penyejuk hati, menjadi anggota masyarakat yang shaleh, 

bermanfaat bagi umat Islam. Karenanya, hendaklah guru Pendidikan Agama Islam 
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senantiasa memperhatikan dan mengawasi siswa dengan sepenuh hati, pikiran, 

dan perhatian. 

7. Pembinaan 

“Yang dimaksud pembinaan adalah memberikan bimbingan dan 

pembinaan kepada siswa yang punya masalah dalam memperbaikinya, sulit 

berubah, atau siswa yang bermasalah karena sebab-sebab tertentu yang perlu 

penanganan khusus”.
49

 

8. Evaluasi  

“Yang dimaksud evaluasi adalah mengevaluasi, menilai, dan mengoreksi 

semua pelaksanaan sistem secara terus menerus berdasarkan fakta dan data untuk 

menentukan kebijakan/program baru yang lebih baik”.
50

 

Selain metode-metode yang disebutkan diatas, adapula melalui pembinaan 

diluar kelas yang dapat dilakukan guru Pendidikan Agama Islam melalui kegiatan 

ekstrakurikuler. Pembinaan melalui ekstrakurikuler diluar jam pelajaran sekolah. 

Sebagaimana pedoman kegiatan ekstrakurikuler yang disusun oleh Kementerian 

Agama RI pada sekolah umum/sekolah keagamaan: 

“Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan siswa diluar jam pelajaran/tatap muka 

dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan siswa tersebut dalam 

memadukan, menerapkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang telah 

dipelajari kedalam situasi nyata baik didalam maupun diluar sekolah/madrasah.”
51

 

 Guru Pendidikan Agama Islam hendaknya menerapkan tentang aspek-

aspek yang dibutuhkan dalam proses pembinaan akhlak siswa, diantaranya adalah  

a. Menanamkan nilai-nilai agama Islam 

Dapat kita pahami bahwa menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak 

mutlak diperlukan dan itu dimulai sedini mungkin agar kelak setelah dewasa anak 

dapat terbiasa dengan nilai-nilai agama Islam yang diberikan orang tuanya, dan 

mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menanamkan nilai-nilai 
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agama Islam kepada siswa hendaknya guru Pendidikan Agama Islam dapat 

melakukan hal ini kepada siswa : 

1. Pembiasaan 

Sifat hanya akan terbentuk dengan pembiasaan. Ada hukum yang 

menyatakan sesuatu yang di ulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang 

diulang-ulang akan menjadi adat. Adat yang diulang-ulang akan menjadi sifat. 

2. Memberikan teladan 

Nabi diutus Allah ke bumi ini adalah untuk mendidik manusia. Dengan 

demikian berarti mendidik manusia adalah juga dengan memberikan keteladanan, 

untuk diteladani haruslah terlebih dahulu mempunyai budi pekerti yang baik. 

Kalau orang tua menyuruh anaknya berbuat sesuatu, sedang ia sendiri tidak 

mengerjakannya, apalagi kalau mengerjakannya berlawanan dengan yang 

disuruhnya, maka anak paling tidak akan menjadi bingung, puncaknya anak akan 

menjadi pemberontak, sebab dia merasa telah dibohongi.  

3. Memberikan pengertian  

Berikanlah pengertian kepada anak terhadap setiap tingkah laku dan ajaran 

Islam yang harus dikerjakan. Tetapi juga harus diingat pemberian pengertian ini 

harus disesuaikan dengan perkembangan akalnya. Memberikan pengertian ini 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, 

bercerita dan lain sebagainya. 

4. Memberikan penghayatan 

Memberikan penghayatan disini adalah memberikan makna-makna apa 

dibalik perbuatan ini harus dilakukan dan perbuatan ini harus ditinggalkan. Seperti 

puasa untuk menghayati rasa lapar yang sering dirasakan oleh orang-orang 

miskin. 

5. Pengalaman 

Pengalaman adalah guru yang terbaik. Orang tua dalam hal ini hendaknya 

memberikan pengalaman-pengalaman mereka ataupun pengalaman orang-orang 

sebelum mereka kepada anaknya, agar kelak anaknya dapat memetik pelajaran 

dari pengalaman orang tuanya atau pengalaman orang lain yang diceritakan oleh 

kedua orang tuanya. 



 44 

6. Musyawarah 

Setiap persoalan yang dihadapi yang berhubungan dengan anak tersebut, 

hendaklah mereka diajak bermusyawarah untuk menyelesaikannya. Dengan 

demikian si anak akan merasa dihargai dan merasa bertanggung jawab, karena itu 

mereka akan siap untuk memikulnya walaupun berat dan penuh resiko.
52

 

b. Menanamkan pengetahuan 

Dalam membina akhlak yang baik, siswa perlu dibekali dengan ilmu 

pengetahuan, baik itu pengetahuan agama Islam ataupun pengetahuan umum, 

karena dengan pengetahuan seseorang dapat mengetahui hal-hal apa saja yang 

boleh dilakukan dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Ilmu adalah Nur 

(cahaya) yang akan menerangi seseorang kepada jalan yang lurus yang diridhai 

Allah. Ilmu agama Islam akan membawanya kepada derajat yang tinggi dan 

kehidupan yang bahagia di hari akhir nanti, sedang ilmu umum akan 

membawanya kepada kebahagiaan didunia. Oleh karena itu, maka hendaknya 

guru pendidikan agama Islam memperhatikan hal ini dan menyadari akan 

pentingnya mempunyai akhlak yang baik pada pergaulannya disekolah. 

Guru Pendidikan Agama Islam mempunyai kewajiban agar siswanya 

mempunyai dan menggunakan waktu dan tenaganya untuk menerapkan 

pendidikan agama Islam yang sudah diajarkan, agar kemudian setelah mereka 

selesai belajar dapat kembali ke masyarakat, mereka dapat menyebarkan ilmu 

tersebut, serta menjalankan dakwah Islamiyah dengan cara atau metode yang baik 

sehingga mencapai hasil yang baik pula. 

D. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Akhlak Siswa 

Adapun dua syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tujuan 

pembinaan yaitu : 

1. Adanya kesamaan pandangan dan tujuan pembinaan lingkungan tersebut. Jika 

lingkungan tersebut adalah sekolah maka semua komponen disekolah harus 

memiliki pandangan yang sama untuk menjalankan ajaran Rasulullah SAW. 

Sekolah difungsikan sebagai tempat pembinaan keimanan kepada Allah 

SWT, tempat pembelajaran peningkatan akhlak, dan sebagai tempat 

pembelajaran untuk meningkatkan keilmuan. Semua komponen sekolah tidak 
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hanya guru Pendidikan Agama Islam dan siswa saja, akan tetapi komite 

sekolah yang anggotanya, terdiri dari para wali murid. Mereka juga harus 

menyamakan persepsi dengan para guru guna mendukung tercapainya tujuan 

pembinaan. 

2. Adanya komunikasi yang harmonis. Komunikasi dibangun dalam lingkungan 

sekolah yang mengidamkan tercapainya tujuan pembinaan adalah komunikasi 

yang terlahir dari sikap saling hormat dan saling sayang. Guru Pendidikan 

Agama Islam bekerja sama dengan orang tua membina anak dengan penuh 

kasih sayang dan siswa mematuhinya dengan penuh sikap hormat.
53

 

 

Dalam upaya membina atau membimbing anak, agar mereka dapat 

mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin, maka bagi para pendidik, 

orang tua atau siapa saja yang berkepentingan dalam pendidikan anak, perlu dan 

dianjurkan untuk memahami perkembangan anak. Pemahaman itu penting karena 

beberapa alas an, yaitu sebagai berikut :   

1. Masa anak merupakan periode perkembangan yang cepat dan terjadinya 

perubahan dalam banyak aspek perkembangan. 

2. Pengalaman masa kecil mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 

perkembangan berikutnya. 

3. Pengetahuan tentang perkembangan anak dapat membantu mereka 

mengembangkan diri dan memecahkan masalah yang dihadapinya. 

4. Melalui pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan anak, dapat diantisipasi tentang berbagai kendala atau faktor-

faktor yang mungkin akan mengkontaminasi (meracuni) perkembangan.
54

 

 

Seorang anak menjadi dewasa memerlukan bimbingan sesuai dengan 

prinsip yang dimilikinya, yaitu : 

1. Prinsip Biologis 

Secara fisik anak yang baru dilahirkan dalam keadaan lemah dalam segala 

gerak dan tindak tanduknya ia selalu memerlukan bantuan dari orang-orang 

dewasa sekelilingnya. Dengan kata lain, ia belum dapat berdiri sendiri karena 

manusia bukanlah merupakan makhluk instinktif. Keadaan tubuhnya belum 

tumbuh sempurna. 

2. Prinsip Tanpa Daya 

Sejalan dengan belum sempurnanya pertumbuhan fisik dan psikisnya maka 

anak yang baru dilahirkan hingga menginjak dewasa selalu mengharapkan 

bantuan dari orang tuanya, ia sama sekali tidak berdaya untuk mengurus 

dirinya sendiri. 
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3. Prinsip Eksplorasi 

Kemantapan dan kesempurnaan perkembangan potensi manusia yang 

dibawanya sejak lahir baik jasmani dan rohani memerlukan pengembangan 

melalui pemeliharaan dan latihan. Jasmaninya baru akan berfungsi secara 

sempurna jika dipelihara dan dilatih. Akal dan fungsi mental lainnya pun 

akan berfungsi dan menjadi baik jika kematangan dan pemeliharaan 

bimbingan dapat diarahkan kepada pengeksplorasian perkembangannya.
55

 

Pada usia sekolah dasar (SD), siswa sudah dapat mengikuti tuntutan dari 

orang tua atau lingkungan sosialnya. Pada akhir usia ini, siswa sudah dapat 

memahami alasan yang mendasari suatu peraturan. Disamping itu, siswa sudah 

dapat mengasosiasikan  setiap bentuk perilaku dengan konsep benar salah, atau 

baik buruk. Misalnya dia memandang atau menilai bahwa perbuatan nakal, 

berdusta, dan tidak hormat kepada orang tua merupakan suatu yang salah dan 

buruk sedangkan perbuatan jujur, adil, dan sikap hormat kepada orang tua dan 

guru merupakan suatu yang benar dan baik. 

Dikutip dari pendapat Zakiah Daradjat dalam buku Pendidikan Agama Islam 

Dalam Pembinaan Mental dijelaskan bahwa pendidikan agama Islam di sekolah 

dasar (SD) merupakan dasar bagi pembinaan sikap positif terhadap agama Islam 

dan berhasil membentuk pribadi dan akhlak siswa, maka untuk mengembangkan 

sikap itu pada masa remaja akan mudah serta siswa telah mempunyai pegangan 

atau bekal dalam menghadapi berbagai kegoncangan yang biasa terjadi pada masa 

remaja.
56

  

Dalam kaitannya dengan materi akhlak siswa diberi pengetahuan seperti 

hormat kepada orang tua, guru, dan teman bersikap jujur, dan amanah (tanggung 

jawab), memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan pertolongan, 

memelihara kebersihan dan kesehatan dan lain sebagainya. 

Dalam upaya mengembangkan akhlak yang mulia siswa, ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan, yaitu : 

1. Menjauhkan siswa dari pergaulan yang tidak baik 

2. Membiasakan siswa untuk bersopan santun 
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3. Memberikan pujian kepada siswa yang melakukan amal shalih serta 

mencela siswa yang melakukan kedzaliman. 

4. Membiasakan mengenakan pakaian yang bersih dan rapi. 

5. Menanamkan sikap yang sederhana. 

6. Melatih siswa untuk tidak boros dan berusaha hemat. 

7. Menanamkan sikap jujur dan tanggung jawab, misalnya disaat ulangan tidak 

menyontek pekerjaan teman lainnya.
57

  

 

Akhlak merupakan ranah yang senantiasa harus selalu dipantau karena 

cerminan religiusitas seseorang. Terlebih pada usia anak-anak yang notabene 

merupakan ladang bagi tumbuhnya berbagai macam pengetahuan siswa adalah 

peniru ulung, maka perkembangan pengetahuan dan perilaku keagamaannya harus 

senantiasa dipantau. 

Dalam membina akhlak siswa, guru Pendidikan Agama Islam haruslah 

menggunakan metode yang efektif, yaitu : 

1. Pendidikan dengan keteladanan 

2. Pendidikan dengan pembiasaan 

3. Pendidikan dengan nasihat 

4. Pendidikan dengan memberikan perhatian 

5. Pendidikan dengan memberikan hukuman.
58

 

 

Dalam memberikan pembelajaran pada siswa, hendaknya guru Pendidikan 

Agama Islam dapat mengerti dan mengetahui apa keinginan siswa, hal ini 

bertujuan agar tidak ada kesalahan dalam memberikan materi PAI, pada masa 

yang akan datang.  

Adapun kesalahan-kesalahan guru Pendidikan Agama Islam dan orang tua 

dalam membina akhlak adalah : 

1. Memerintahkan anak dengan tanpa menjelaskan alasan pentingnya 

mengerjakan perintah tersebut. 

2. Batasan strategi yang diterapkan dalam interaksi dengan anak tidak 

berubah meskipun perilakunya telah berubah. 

3. Sikap orang tua yang enggan menerapkan kedisiplinan pada anak. 

4. Tidak menyikapi kesalahan-kesalahan anak dengan ekstra. 

5. Guru Pendidikan Agama Islam tidak berusaha memahami berbagai faktor 

yang mendorong siswa melakukan perilaku yang salah. 
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6. Sikap orang tua yang menerima persyaratan yang diajukan anak. Hal ini 

menjadikan anak selalu mengharapkan imbalan ketika melakukan sesuatu. 

7. Berlebihan dalam memberikan janji yang berulang kepada anak. 

8. Mengomentari anak dengan komentar yang justru menghalanginya 

kembali berperilaku baik. 

9. Tidak menghukum perilaku salah yang muncul dari anak. 

10. Tidak memberikan spirit yang positif pada diri anak. 

11. Membandingkan secara tidak proporsional dengan anak-anak lain. 

12. Kontradiktif dalam menerapkan sistem pendidikan anak. 

13. Tidak memenuhi kebutuhan anak dalam memperoleh kasih sayang, cinta 

dan kelembutan. 

14. Tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam memberikan hukuman 

fisik ketika mendidik anak.  

15. Tidak memperhatikan perbedaan-perbedaan individual dalam mendidik 

anak. 

16. Tidak menempuh tahapan-tahapan dalam berinteraksi dengan anak. 

17. Meremehkan, mengejek, dan membeda-bedakan dalam mendidik anak. 

18. Tidak adanya kesepakatan antara kedua orang tua dalam hal metode 

pendidikan yang seragam. 

19. Tidak menyertakan anak dalam menetapkan kaidah-kaidah yang berlaku. 

20. Mengikuti pola pandang negatif dalam berinteraksi dengan anak.
59

 

 

Adapun puisi yang berkaitan tentang pengaruh pembelajaran yang sangat 

sentral dalam pendidikan siswa, sehingga baik buruknya seorang siswa tidak 

terlepas dari peran guru Pendidikan Agama Islam dan orang tua sebagai pendidik 

yang utama. Puisi itu adalah : 

Jika anak dibesarkan dengan celaan, 

Maka ia belajar memaki 

Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, 

Maka ia belajar berkelahi 

Jika anak dibesarkan dengan penghinaan,  

Maka ia belajar menyesali diri 

Jika anak dibesarkan dengan toleransi, 

Maka ia belajar menahan diri 

Jika anak dibesarkan dengan dorongan, 

Maka ia belajar percaya diri 

Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, 

Maka ia belajar keadilan 

Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang, 

Maka ia belajar menemukan cinta dalam kehidupannya.
60
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Upaya guru Pendidikan Agama Islam adalah membimbing proses belajar 

mengajar pelajaran Pendidikan Agama Islam. Bahan pelajaran Pendidikan Agama 

Islam khususnya untuk Sekolah Dasar adalah sebagai berikut : 

1. Al-Qur’an  

2. Aqidah 

3. Syari’ah 

4. Akhlak 

5. Tarikh
61

 

Keberhasilan Pendidikan Agama Islam dalam mencapai tujuannya pada 

tingkat Sekolah Dasar dapat diukur dari adanya indikator sebagai berikut : 

a. Siswa mampu beribadah dengan baik dan benar  

b. Siswa meyakini ajaran agamanya dan menghormati orang lain yang 

berlainan agama 

c. Siswa mampu membaca Al-Qur’an dan berusaha memahaminya 

d. Siswa membiasakan berkepribadian muslim atau akhlak mulia 

e. Siswa mampu menciptakan suasana rukun antar umat beragama dalam 

kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
62

 

Di samping tugas mengajar, juga guru Pendidikan Agama Islam memiliki 

tugas atau upaya dalam mendidik siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT, sesuai dengan tujuan Pendidikan Agama Islam 

khususnya pada tingkat Sekolah Dasar, yakni : 

“Membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, 

berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani 

dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab 

kemasyarakatan dan berbangsa. Memahami,  menghayati, dan mengamalkan 

agama Islam melalui kurikuler, menghormati agama lain dalam hubungan 

kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan 

nasional”.
63
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Beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembinaan, guna 

menjamin tercapainya tujuan pembinaan akhlak adalah : 

b. Menguasai keadaan psikis siswa. Dengan begitu guru Pendidikan Agama Islam 

akan mengetahui kebutuhan masing-masing siswa sehingga tahu apa yang 

harus diberikan kepada setiap siswanya. 

c. Apa yang disukai dan tidak disukai oleh siswa juga harus diketahui oleh guru 

Pendidikan Agama Islam, supaya guru Pendidikan Agama Islam bisa membuat 

siswa tertarik sehingga memudahkan pembinaan. 

d. Pelajari berbagai metode pembinaan. Dengan demikian guru Pendidikan 

Agama Islam akan mampu memberi metode yang tepat guna dan tidak 

monoton. 

e. Sediakan alat-alat yang tepat guna dalam rangka mendukung tercapainya 

tujuan pembinaan. 

f. Selain itu, secara pribadi guru Pendidikan Agama Islam harus memenuhi 

syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu beriman, bertaqwa, 

ikhlas, berakhlak mulia, berkepribadian yang integral, cakap, bertanggung 

jawab, mampu menjadi suri tauladan yang baik, memiliki kompetensi keguruan 

dan sehat jasmani dan rohani.
64

  

 

Dengan upaya yang dijalankan oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam 

proses belajar mengajar dan mendidik siswa melalui pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dapat mengantarkan serta membina anak didik menjadi warga negara yang 

baik dan taat menjalankan ajaran agama Islam secara totalitas dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam melaksanakan tugas sebagai pengajar dan pendidik, guru 

Pendidikan Agama Islam  dapat berhasil secara maksimal, apabila upaya guru 

Pendidikan Agama Islam dengan siswanya, dilaksanakan dengan baik.  

Dikutip dari pendapat Zainal Abidin Ahmad dalam buku 

Memperkembangkan Dan Mempertahankan Pendidikan Islam mengemukakan bahwa 

upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak siswa di lingkungan 

sekolah adalah: 

1. Mengajarkan akhlak yang baik dan menunjukkan yang buruk 

2. Menyuruh anak berakhlak yang baik 

3. Menunjukkan hikmah berakhlak yang baik 

4. Menasihati anak agar tidak terjerumus pada akhlak yang buruk 

5. Memberikan pujian jika anak berakhlak yang baik 

6. Menghukum anak jika anak berakhlak yang buruk 

7. Mengawasi perilaku anak sehari-hari 
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8. Memberikan tauladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
65

   

 

Dengan demikian, upaya guru Pendidikan Agama Islam merupakan faktor 

yang penting dalam membina akhlak siswa, upaya itu meliputi guru Pendidikan 

Agama Islam sebagai pengajar dan pendidik yang tugasnya membimbing agar 

siswa dapat berakhlak mulia. 

E. Kendala Dalam Membina Akhlak Siswa 

“Dalam pembelajaran pada siswa setidaknya ada dua macam kendala 

dalam membina akhlak siswa yakni kendala yang bersifat internal dan yang 

bersifat eksternal. Sumber kendala internal yang utama adalah dari lingkungan 

keluarga siswa tersebut, misalnya ketidakcakapan orang tua dalam mendidik anak 

atau ketidak harmonisan rumah tangga. Sunatullah telah menggariskan, bahwa 

pengembangan kepribadian anak haruslah berimbang antara fikriyah (pikiran), 

ruhiyah (ruh), jasadiyah (jasad) nya. Kendala eksternal bersumber dari 

lingkungan sekolah dan masyarakat, seperti interaksi dengan teman bermain 

disekolah dan dirumah dengan kawan sebayanya. Dan informasi yang 

disebarluaskan media masa, baik cetak maupun elektronik memiliki daya tarik 

yang sangat kuat untuk dapat mempengaruhi daya pikir mereka.”
66

 

 

Kedua kendala ini sangat mempengaruhi perkembangan tingkah laku atau 

kepribadian siswa. Lingkungan yang tidak islami dapat melunturkan nilai-nilai 

islami yang telah ditanamkan oleh guru Pendidikan Agama Islam. Guru 

Pendidikan Agama Islam harus mengarahkan dan mengawasi dengan baik siswa 

dalam menyerap semua informasi yang ia dapat serta guru pendidikan agama 

Islam selalu memberi arahan dan pengertian tentang akibat akhlak yang baik dan 

akhlak yang tercela. Dalam memberikan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

guru Pendidikan Agama Islam hendaknya berperan sesuai dengan fungsinya 

sebagai mediator dan fasilitator. 

Dalam pendidikan akhlak pada siswa tidaklah selalu berhasil. Berhasil 

tidaknya siswa dalam belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 

1. Faktor internal (faktor fisiologis/jasmani dan psikologis/kecerdasan, 

motivasi, minat, sikap dan bakat siswa) 
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2. Faktor eksternal (faktor sosial dan faktor non sosial, lingkungan bermain, 

keadaan tempat tinggal siswa, suasana pembelajaran, materi pelajaran dan 

lain sebagainya).
67

 

 

                                                           

67
Andi Hakim Nasution, Op.cit., hal. 17 


