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ABSTRAK 

 

PERANAN GURU AKIDAH AHLAK DALAM MEMBINA AKHLAK 

PESERTA DIDIK DI MIN 2 TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh : 

JUWITA PUTRI 

1211010282 

 

Seorang guru selain memiliki kewajiban mengajar juga memiliki 

kewajiban untuk menjalankan perannya sebagai pendidik yang mengutamakan 

pembentukan dan pembinaan bidang afektif atau sikap dan prilaku peserta didik, 

lebih-lebih bagi guru akidah akhlak merupakan ujung tombak dalam upaya 

membina akhlak siswa di sekolah dasar karena pada usia ini merupakan masa 

fundamental yang harus diberi landasan nilai akhlak. Dalam pembinaan akhlak 

peserta didik tidak jarang terjadi hambatan hambatan sehingga peranan guru 

agama islam kurang berhasil, sehingga rumusan masalah yang penulis ajukan 

adalah “mengapa peranan guru akidah akhlak dalam membina akhlak peserta 

didik kurang berhasil di MIN2 Teluk Betung Bandar Lampung. 

 

Alat pengumpul data yang digunakan adalah interview, observasi, dan 

dokumentasi. Dalam analisis data digunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu 

analisis data yang menekankan pada makna penalaran, definisi suatu situasi 

tertentu (dalam konteks tertentu) serta menggambarkan apa adanya mengenai 

perilaku obyek yang sedang diteliti. 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembinaan 

akhlak yang dilakukan oleh guru akidah akhlak , dan untuk mengetahui sebab-

sebab kurang berhasilnya pembinaan akhlak. 

 

Kesimpulan dan saran. kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini 

bahwa guru akidah akhlak menjalankan tugas sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku dan  kurang berhasilnya pembinaan akhlak yang dilakukan oleh guru 

akidah akhlak disebabkan oleh beberapa faktor yaitu lingkungan luar dan kurang 

perhatiannya dari keluarga. Saran dalam penilitian ini adalah guru akidah akhlak 

dan lingkungan sekolah perlu meningkatkan pembinaan dan kegiatan-kegiatan 

yang dapat meningkatkan akhlak siswa, dan pihak orang tua perlu meningkatkan 

perhatian dan pengawasan terhadap anaknya agar tidak tidak terusak oleh 

lingkungan luar.  

 

  



iii 
 

 

 

 

 

  



iv 
 

  



v 
 

MOTTO 

 

 

 

 

            

               

Artinya: .  Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 

Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 

bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 

(QS.Al-Qashas:77)
1
 

 

 

  

                                                           
 1

Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah Fajar Mulya, Surabay, 2012 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan  Judul 

 

 Judul skripsi ini adalah “PERANAN GURU AKIDAH AKHLAK 

DALAM MEMBINA AKHLAK PESERTA DIDIK DI MIN 2 TELUK 

BETUNG BANDAR LAMPUNG” . Adapun penjelasan istilah-istilah judul 

tersebut sebagai berikut: 

 

1. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam ( Akidah Akhlak ) 

 

Peranan adalah ”bagian atau peranan yang dimainkan oleh orang atau 

bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”.
2
 

 

Guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 diartikan sebagai 

“Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini melalu jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah”. 
3
 

 

Pendidikan Agama Islam dapat dimaknai dari dua sisi, yaitu : pertama, 

dipandang sebagai sebuah mata pelajaran seperti dalam kurikulum sekolah umum 

(SD, SMP, SMA). Kedua, ia berlaku sebagai rumpun pelajaran yang terdiri atas 

                                                           
2
 Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Inndonesia, Modern English Press, 

Jakarta, 1992, h. 1187.  
3
 Tem Penulis, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2006, h. 2. 
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mata pelajaran Akidah Akhlak, Fiqih, Qur‟an-Hadits, Sejarah Kebudayaan Islam, 

dan Bahasa Arab seperti yang diajarkan di madrasah (MI,MTs, dan MA).
4
  

 

Berdasarkan Pengertian di atas, dapat dipahami bahwa Peranan Guru 

Pendidikan Agama Islam adalah seseorang yang berwenang karena tugasya 

memberikan pelajaran materi ajaran islam kepada murid. Peranan Guru 

Pendidikan Agama Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah mereka yang 

ditugaskan mengajar di MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung. 

 

2. Pengertian Akidah Akhlak 

 

 

Aqidah dalam bahasa arab ( dalam bahasa Indonesia ditulis akidah ), 

menurut atimologi, adalah ikatan, sangkutan. Disebut demikian karena ia 

mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Dalam 

pengertian teknis artinya adalah iman atau keyakinan. Akidah islam ( aqidah 

islamiyah), karena itu ditautkan dengan rukun iman yang menjadi asas seluruh 

ajaran islam.
5
 

  

Akidah secara etomologis berarti yang terikat. Setelah terbentuk menjadi 

kata, akidah berarti perjanjian yang teguh dan kuat, terpatri dan tertanam di dalam 

lubuk hati yang paling dalam. Dengan demikian akidah adalah urusan yang wajib 

diyakini kebenaranya oleh hati, menentramkan jiwa, dan menjadi keyakinan yang 

tidak bercampur dengan keraguan. 

                                                           
4
  Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, Aifabeta, Bandung, 2004, h. 

198. 
5
 Mohammad Daud ali, pendidikan Agama Islam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2002, h.199 
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Sedangkan pengertian akhlak secara bahasa diambil dari bahasa arab yang 

berarti perangai, tabiat, adat (diambil dari kata dasar khulqun), kejadian, buatan, 

ciptaan (diambil dari kata dasar khalqun). 

 

Akhlak menempati posisi yang snagat penting dalam islam. Akhlak 

merupakan “buah” pohon islam yang berakarkan akidah, bercabang dan berdaun 

syariah. Pentingnya kedudukan akhlak, dapat dilihat dari sunnah qauliyah (sunnah 

dalam bentuk perkataan ) Nabi Muhammad Saw. 

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akidah dan akhlak 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Akidah merupakan gudang 

atau akar dari akhlak yang kokoh. Dengan akidah atau keyakinan yang baik akan 

menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh kepada nilai-

nilai akhlak yang baik. 

 

3. Membina Akhlak Siswa 

 

 Membina adalah “Memupuk dan mengembangkan potensi yang ada agar 

dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Akhlak berasal dari kata khulqun dan 

khilqun yang menurut lughat di artikan: budi pekerti, perangai, tingkah laku atau 

tabi‟at. 

 

Jadi yang dimaksud dengan membina akhlak siswa adalah 

mengembangkan potensi anak didik dalam segi afektif agar berkembang menjadi 

sifat-sifat utama dengan dasar nilai-nilai budi pekerti yang mulia yang 
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dicontohkan oleh Rasulillah SAW yang harus dimiliki oleh siswa sebagai peserta 

didik yang sedang belajar disekolah agar dapat diamalkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

4. MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung 

 

Berdasarkan Undang – undang nomor 2 tahun 1989 tentang system 

Pendidikan Nasional, ditetapkan bahwa Pendidikan Nasional berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan 

mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang terencana, terarah, terpadu dan 

berkesinambungan. Salah satunya upaya itu adalah senantiasa melakukan 

perbaikan di lembaga pendidikan termasuk MIN. 

 

Sehubungan dengan hal itu, MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung tidak 

ingin ketinggalan untuk ikut dalam memperbaiki kualitas pendidikan di 

lingkungan Madrasah. Ini mengingat sebagian masyarakat masih memiliki image 

yang keliru, bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan terbelakang ditinjau dari 

banyaknya aspek, diantaranya : Aspek SDM, Sarana Prasarana, Kurikulum, Input 

dan Output siswa dan pengelolaan madrasahnya. 
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Anggapan itu justru semakin memacu MI untuk terus berbenah dan 

mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa image yang keliru, itu tidak 

seluruhnya benar. Madrasah dengan pertolongan Allah SWT. Akan mampu 

bersaing dengan sekolah umum. Apalagi semenjak tahun 1989 MI telah 

ditetapkan sebagai sekolah umum tingkat dasar yang berciri kahs agama Islam, 

yang dibawah naungan Departemen Agama. 

 

Penetapan ini membawa dampak yang sangat positif bagi perkembangan 

madrasah, sebab penetapan ini berimplikasi terhadap penerapan kurikulum. 

Kurikulum yang ditetapkan di tingkat SD sama dengan yang ditetapkan di  MI. 

bahkan di MI memiliki kelebihan, diantaranya adalah beberapa pelajaran yang 

bermuatan agama Islam yang tidak diajarkan di sekolah umum tingkat dasar (SD). 

Justru menjadi wajib untuk diajarkan di MI, yaitu : Bahasa Arab, Al Qur‟an 

Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqh dan SKI. Dengan adanya kelebihan ini seharusnya 

membuat kita dan masyarakat bangsa untuk menyekolahkan putra-putrinya di 

Madrasah. 

 

Berdasarkan urayan penegasan judul tersebut diatas maka judul skripsi 

PERANAN GURU AKIDAH AKHLAK DALAM MEMBINA AKHLAK 

PESERTA DIDIK DI MIN 2 TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG ini 

berarti: suatu penelitin yang berusaha untuk mengungkap tentang kegiatan 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab guru agama dalam mata pelajaran 

pendidikan agama Islam dalam memberikan bimbingan dan pembinaan akhlak 

siswa di MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung. 



6 
 

B. Alasan Memilih Judul 

  

Penulis memilih judul skripsi ini dengan alasan sebagai berikut: 

 

1. Guru pendidikan agama islam atau akidah akhlak merupakan ujung tombak 

dalam upaya membina akhlak siswa di Madrasah Ibtidaiyah karena pada 

masa usia madrasah merupakan masa fundamental yang harus diberi 

landasan nilai akhlak yang baik karena jika keliru dalam member landasan 

nilai akhlak, kehidupan mereka mudah sekali rusak dalam tatanan perilaku 

mereka jika tidak selalu diadakan pembinaan dengan baik. 

2. Guru akidah akhlak di MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung telah berusaha 

untuk membimbing dan membina akhlak siswa namun kurang berhasil 

sehingga penulis perlu meneliti lebih lanjut untuk mengetahui sebab-

sebabnya. 

3. sarana penelitian ini baik perpustakaan maupun trasportasi telah tersedia 

sehingga dapat memperlancar proses penelitian ini. 

4. Penulis merasa optimis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan target 

waktu dan biaya yang telah direncanakan dan hasilnya sangat bermanfaat 

bagi pengembangan kempuan penulisan ilmiah bagi peneliti. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang turut berperan dala 

usaha meningkatkan taraf manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang 

maha esa dan budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan 
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serta di tunjang dengan kesehatan jasmani dan rohani. Usaha yang dimaksud 

dalam hal ini sebagai reflexi atas tujuan pendidikan yang mengupayakan 

terciptanya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

 

Dalam UU sisdiknas pasal 3 dijelaskan mengenai tujuan pendidikan 

nasional adalah “ untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Berakhlak 

mulia, sehat berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”.
6
  

 

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan adalah 

untuk membentuk manusia yang utuh, artinya memiliki pengetahuan sekaligus 

memiliki keterampilan dan kecakapan sehingga dapat bertanggung jawab terhadap 

tugasnya. 

 

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional tersebut Pendidikan Agama 

Islam adalah : bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

memberikan pendidikan untuk memahami dan mengamalkan akidah (ketauhidan) 

dan tuntunan akhlak sesuai dengan syari‟at Islam sehingga peserta didik mampu 

menjadi insan muslim yang bertauhid kepada allah SWT dan tumbuh keimanan 

didalam jiwanya serta mampu berakhlak dengan akhlak yang mulia.
7
 

 

Pendidikan menjadi perhatian serius masyarakat luas, ketika moralitas 

dipinggirkan dalam sistem berprilaku dan bersikap ditengah masyarakat. 

                                                           
6
 Undang-undang Sisdiknas, Sinar Grafika, Jakarta,2011,h.7. 

7
 Depertemen Pendidikan dan Keagamaan, GBPP Mata Pelajaran PAI,  Jakarta, 1986, 

h.1. 
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Akibatnya disatu sisi, pendidikan yang telah dijalankan menjadi manusia kian 

terdidik intelektualitasnya. Namun disisi lain, pendidikan yang diusung semakin 

menjadikan manusia kehilangan kemanusiaanya. Maraknya aksi kekrasan, 

korupsi, pembalapan liar, dan sederet gambaran moralitas menghadapkan kepada 

kerinduan untuk mendesain ulang sistem pendidikan yang berbasis kepada 

keluhuran akhlak, tata etika, dan moralitas. Antara kehidupan dan pendidikan 

bagaikan sebuah skema listrik paralel. Keduanya saling terkait satu sama lain. 

Implikasinya, jika masyarakat menghendaki tersedianya kehidupan yang 

sejahtera, isi dan proses pendidikan harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan 

tersebut.
8
 

 

Dalam islam, karakter atau akhlak memiliki kedudukan penting dan 

dianggap mempunyai fungsi yang vital dalam memandu kehidupan masyarakat. 

 

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al Qur‟an Surat An-Nahl ayat 

90 sebagai berikut : 

 

Artinya : sesungguhnya allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajian 

memberi kepada kau kerabat, dan allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu 

agar kamu dapat mengambil pelajaran”
9
 

 

                                                           
8
  Asamsul Sahian, Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter, Ar-ruzz Media, 

Jogjakarta,2012,h.13. 
9
 Departemen Agama RI, Op.Cit,h.277 
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Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah menyuruh manusia agar 

berbuat adil, yaitu menunaikan kadar kewajiban berbuat baik dan terbaik, berbuat 

kasih sayang pada ciptaanya dengan bersilahturahmi pada mereka serta 

menjauhkan diri dari berbagai bentuk perbuatan buruk yang menyakiti sesama 

merugikan orang lain. 

 

Dengan demikian setiap siswa harus mendapatkan pembinaan akhlak 

menjadi insane yang senantiasa berakhlak mulia. Menurut Moh. Amin bahwa: 

“Akhlak adalah suatu kekuatan yang mantap, kekuatan dan kehendak 

mana berkombinasi membawa kecendrungan pada pemilihan pihak yang benar 

(dalam al akhlak yang baik) atau pihak yang jahat (dalam al akhlak yang jahat)”.
10

 

 

 

Sebagaimana pengertian diatas maka akhlak terdiri dari dua macam yaitu 

akhlak baik (Akhlak mahmudah), dan akhlak tercela (Akhlak mazmumah).
11

 

 

a. Akhlak terpuji (mahmudah); yaitu segala sifat yang baik dan telah di 

contohkan oleh Rasul SAW dalam kehidupannya baik dalam ucapan 

maupun perbuatannya. 

 Sifat-sifat terpuji dalam ajaran akhlak merupakan akhlakul karimah 

yang harus ditanamkan kepada anak sejak kecil agar menjadi bagian 

dari kehidupan mereka, disamping itu orang tua harus mengenalkan 

keutmaan dari melaksanakan sifat-sifat terpuji tersebut dalam kehidipan 

di lingkungan dan masyarakat. 

 

                                                           
10

 Moh. Amin, Pengantar Ilmu Akhlak, Ehpress, Surabaya,1987, h.9. 
11

 Barmawie Umarie, Materi Akhlak, Ramadhani, Solo, 1991, h.43.   
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b. Akhlak tercela (Mazmumah) yaitu sifat-sifat sebagai lawan dari sifat 

terpuji. 

 

 Sesuai dengan macam-macam akhlak secara umum tersebut, maka sifat-

sifat buruk harus dihindarkan oleh anak dan guru agama Islam harus mampu 

membimbing akhlak anak agar mereka dapat menghindari sifat buruk. 

 

 Untuk membina akhlak pada anak tersebut diperlukan pembinaan khusus, 

dimana untuk di lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab seluruh pihak 

sekolah dan guru pendidikan agama Islam. dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dijilaskan bahwa  “Guru (pendidik) 

adalah tenaga-tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan 

proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 

pelatihan”.
12

 

 

 Jadi secara umum guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap 

pendidikan peserta didik terlebih lagi terhadap perkembangan pribadi anak 

didiknya.Karena dengan mempunyai kepribadian baik maka tugas mengajar dan 

mendidik seseorang guru dapat berhasil. 

 

 Peranan guru agama Islam adalah sebagaimana yang di kemukakan oleh 

Zuhairini dkk., bahwa pendidikan agama Islamyang diterapkan harus mampu: 

a. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama. 

b. Menanamkan keimanan dalam jiwa anak. 

c. Mendidik agar anak taat menjalankan ajaran agama. 

                                                           
12

 Dirjen Pendidikan Islam, Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI 

Tentang Pendidikan, Percetakan Negara, Jakarta, 2007, h.25. 
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d. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia”.
13

 

 

Selanjutnya dijelaskan juga oleh Ramayulis upaya untuk membina akhlak pada 

anak didik adalah melalui proses upaya sebagai berikut: 

1. Pembiasaan. 

2. Keteladanan. 

3. Latihan dan praktikum. 

4. Perintah dan larangan. 

5. Ganjaran. 

6. Hukuman.
14

 

 

 

Pendidikan Islam sebagai pendidikan yang bertujuan untuk mencapai 

kebahagian dunia maupun akhirat, maka pendidikan Islam lebih bertanggung 

jawab terhadap pembentukan keperibadian yang baik yang mencerminkan nilai-

nilai yang Islami pada umatnya. 

 

Oleh karena itu guru sebagai orang yang bertugas menyampaikan ilmu 

pengetahuan sekaligus membimbing muritnya serta berkepribadian yang baik. 

Orang yang berilmu pengetahuan dan mengajarkannya pada orang lain akan 

mendapatkan kedudukan disisi Allah SWT, serta akan mendapat tempat yang 

istimewa ditengah-tengah masyarakat. 

 

Selain itu sikap positif bagi seorang guru tidak kalah pentingnya dalam 

menentukan keberhasilan belajar mengajar tersebut. Hal ini sependapat dengan 

Zakiah Darajat bahwa: “Guru adalah orang yang beradap sekaligus memiliki 

peran dan fungsi untuk membangun peradapan (civilization) yang berkualitas 

                                                           
13

 Zuhairini,dkk., Metode Khusus Pendidikan Agama, Usaha Nasional, Surabaya, 1984, 

h..33. 
14

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Kalam Mulia, Jakarta, 1994, h. 152.  
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dimasa depan dan guru memberikan pelajaran kepada muridnya dan dapat 

menumbuhkan sikap positif yang diperlukan dalam hidupnya dikemudian hari”. 

 

Dari pendapat di atas, bahwa dalam mengajar seorang guru harus 

bersikap positif dan ikhlas memberikan bimbingan terhadap muridnya. Sebab 

dengan jiwa yang ikhlas ilmu yang diberikan akan mudah diterima dan akan 

membentuk prilaku murid. Oleh karena itu seorang guru wajib memberikan suri 

tauladan dan senantiasa mencurahkan perhatiannya kepada tingkat keberhasilan 

muridnya baik dari segi aspek pengetahuan, sikap dan prilaku serta keterampilan 

beribadah untuk mewujudkan anak didik yang berkepribadian utama. 

 

Adapun dalam menjalankan tugasnya guru harus memiliki prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

 

1. Pelajaran yang harus dikaitkan dengan kehidupan anak yang ada kaitannya 

dengan sekitar apa yang berlaku dalam lingkungan kehidupan. 

2. Persiapan mengajar harus dibuat dengan matang, sehingga dapat member 

kesan pada anak didik bahwa gurunya adalah seorang yan patut dicontoh. 

3. Berusaha membangkitkan emosi murid-murid, karena dengan 

membangkitkan emosi ini, dapat dibentuk akhlak yang mulia. 

4. Memperluas kegiatan agama di luar ruang belajar, untuk mengadakan 

persatuan keagamaan disekolah untuk keperluan ibadah dan sosial 

kemasyarakatan. 

5.  Hari-hari perayaan kegamaan atau kebangsaan hendak lah dipakai untuk 

menanamkan semangat agama dan kebangsaan untuk persatuan umat guna 

membangkitkan kesadaran beragaman. 

6. Pendidikan melalui tauladan yang baik oleh pendidik. 

7. Menceritakan kisah Tokoh-tokoh agama maupun para pejuang negara , 

untuk mengajarkan dan menekankan aspek kebaikan dan kemuliaanya 

dalam perjuangan hidup. 

8. Membiasakan peraktek dan kebiasaan keagamaan semenjak dini. 

9. Membiasakan peraktek ibadah dan kebiasaan yang sesuai dengan 

kesanggupan murid. 

10. Menggunakan pelajaran nasyid sebagai suatu cara untuk menanamkan 

semangat keagamaan. 



13 
 

11. Mengadakan sandiwara atau derama dengan melakonkan cerita-cerita 

keagamaan. 

12. Mewujudkan suasana kasih sayang dan hubungan harmonis dengan guru. 

13. Menyediakan waktu luang untuk ikut memecahkan problem yang dihadapi 

anak. 

14. Menyuruh anak-anak menghafal Al-Qur‟an dan Hadits.
15

 

 

 Berdasarkan pada pendapat diatas maka dapat dipamahi bahwa seorang 

guru harus memiliki sikap (adab) dalam proses belajar mengajar diantaranya 

adalah kebermaknaan dari materi yang diajarkan harus dipertimbangkan dengan 

baik bagi siswa sehingga siswa merasa perlu untuk mempelajari materi yang 

disajikan oleh guru, membuat persiapan yang matang sehingga tampak dihadap 

murid bahwa guru adalah orang cakap dan pandai, emosi dan keinginan siswa 

untuk aktif terlibat dalam kegiatan belajar mengajar harus dibangkitkan, sedapat 

mungkin guru harus menambah wawasan keagamaan bagi siswa menanamkan 

semangat dan cinta agama serta tanah air, membiasakan praktek ibadah dan 

memberikan tauladan yang baik, mewujudkan suasana kasih sayang antara guru 

dan murid serta setiap siswa harus diberi hafalan-hafalan sebagai tugas rutin baik 

ayat Al-Qur‟an maupun Hadist. 

 

 Islam mewajibkan agar pendidik berkewajiban mendidik atau 

membimbing anak didiknya dengan ajaran Islam agar nantinya menjadi anak yang 

soleh, takwa kepada Allah SWT, dan terhindar dari siksaan api neraka. Hal ini 

sesuai dengan Firman Allah SWT surat At-Tahrim Ayat 6 : 

                                                           
15

  Ramayulis, Op. Cit . h. 81-82 
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Artinya : 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 di perintahkan.
16

 

 

Perilaku anak yang bermoral atau amoral lebih banyak tergantung pada 

didikan dan bimbingan pendidikannya, karena sebagai pendidik harus jeli 

membaca perkembangan anak didiknya. 

 

Membina akhlak tiada lain dari pada suatu proses pengembangan diri 

individu dan kepribadian seseorang yang dilaksanakan secara sadar dan penuh 

tanggung jawab untuk dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan sikap dan 

nilai-nilai luhur sehingga mampu menyesuaikan diri dengan lingkunganya.  

 

Sedangkan akhlak itu sendiri pengertianya dijelaskan sebagai berikut : “ Akhlak 

adalah keadaan jiwa yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-

perbuatan tanpa difikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu ˮ 
17

 

 

Dari penjelasan diatas pengetahuan Akhlak itu dapat mengantarkan 

seseorang kepada jenjang kemuliaan akhlak, dengan ilmu akhlak yang dimiliki 

                                                           
16

 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahanya, Proyek Pengadaan Kitap Suci 

Al Qur‟an, Jakarta, 1989, h. 15. 
17

 Sahilun A.Nashir, Tinjauan Akhlak, Usaha Nasional, Surabaya, 1984, h.15. 
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seseorang, maka pendidik dapat selalu berusaha memelihara diri supaya selalu 

berada pada garis akhlak yang mulia yang diridhai oleh Allah SWT dan menjauhi 

akhlak yang tercela yang dimurkai oleh Allah. 

 

Pembinaan akhlak pada dasarnya menuntut seseorang agar memberi 

petunjuk agar siswa dapat berbuat baik dan meninggalkan yang tidak baik, maka 

sangat penting diadakan pembinaan akhlak, karena seseorang yang memiliki 

pengetahuan dalam hal ilmu akhlak biasanya lebih baik perilakunya dari pada 

orang yang tidak mempunyai pengetahuan ilmu akhlak tersebut.  

 

Pada fase perkembangan anak didik menuju kearah kedewasaan, anak 

sering mengalami kegoncangan dan keraguan yang penuh dengan tidak 

keseimbangan, emosi, kecemasan, dan kekhawatiran. Dalam keadaan yang 

demikian anak didik perlu ditanamkan kepercayaan kepada Allah, Sifar-sifat 

Allah, arti dan manfaat agama, cinta kepada Allah dan Rosul-Nya, sifat-sifat yang 

terpuji seperti pemaaf, sabar dan menepati janji. Dalam hal akhlak maka umat 

Islam meneladani Rosulluloh SAW  sebagaimna firman Allah SWT : Kata ini 

diambil dari kalimat yang tercantum dalam firman Allah SWT surat Al-Qalam 

ayat 4 : 

    

  
Artinya : “ dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agungˮ.
18

 

 

 

                                                           
18

 Depertemen Agama, Op, Cit. h.960.  
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Anak didik perlu mendapatkan perhatian, ditanggapi, dihargai, dan 

diperlakukan seperti orang dewasa, memerlukan keharmonisan dalam hubungan 

pendidikan dan siterdidik. Perhatian guru pendidikan agama islam dapat 

ditunjukan dalam sikap-sikap yang tertuju pada bimbingan akhlak, sebagaimana 

dikemukakan oleh Zainal Abidin Ahmad bahwa: “ Lingkungan sangat 

berpengaruh pada akhlak anak, lingkungan yang kurang kondusif berdampak 

negative misalnya terlalu ramai, budaya masyarakat yang tidak baik, adanya 

perjudian, masyarakat tidak agamis, serta anak-anak jarang beribadah. 

 

Selain itu untuk pendidikan dan pembinaan akhlak siswa yang 

dilaksanakan oleh guru Akidah Akhlak di MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung 

dapat dilihat dari hasil observasi juga diperoleh fakta bahwa  :” pelaksanaan 

pembinaan dan pendidikan akhlak siswa ini dilaksanakan di lingkungan sekolah 

anak oleh guru pendidikan agama islam dengan memberikan nasehat-nasehat 

terhadap anak agar selalu berbuat baik, melarang anak berbuat buruk, memberikan 

tauladan yang baik pada anak dan melatih kesabaran dan kejujuranˮ. 

 

Peranan guru pendidikan agama islam dalam membina akhlak siswa 

dilakukan dengan mengajarkan tentang ilmu akhlak kepada siswa, berusaha 

menanamkan keimanan dalam diri siswa, mendidik agar siswa selalu taat 

menjalani ajaran agama islam dan juga membentuk siswa agar berbudi pekerti 

yang mulia, sebagaimana dari hasil prasurvay dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Berdasarkan hasil observasi pada saat prasurvei diperoleh data tentang 

jumlah peserta didik di kelas V A MIN II Teluk Betung Bandar Lampung dan 
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diperoleh pula data tentang pembinaan akhlak peserta didik yang dilakukan oleh 

guru akidah akhlak, yaitu sebagai berikut : 

Tabel.1 

Jumlah Peserta Didik Kelas V A MIN II Teluk Betung Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2015/2016 

 

No 

 

Kelas 

Jumlah Peserta Didik  

Jumlah L P 

1 V 12 28 40 

Sumber : Dokumentasi MIN II Teluk Betung Bandar Lampung 

 

Tabel.2 

Pembinaan Akhlak Siswa di kelas V A MIN 2 Teluk Betung Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2015/2016 

NO PERIHAL HASIL OBSERVASI KETERANGAN 

 SELALU TERKADANG 

 

 

 

1 

 

 

 

Mengajarkan 

tentang ilmu 

akhlak 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

10 

 

Dari 40 siswa 

semua menjawab 

bahwa mereka 

diajarkan tentang 

ilmu akhlak dan 

diarahkan untuk 

berakhlak yang 

mulia 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Menanamkan 

sifat terpuji 

dalam jiwa 

peserta didik 

 

 

 

√ 

 

 

 

35 

 

 

 

5 

 

Dari ke 5 siswa 

yang memberi 

keterangan bahwa 

mereka hanya 

beberapa kali 

diajarkan atau 

mereka tidak 

mengerti apa yang 

dimaksud dengan 

sifat terpuji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disini semua guru 

tidak hanya guru 
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3 Mendidik agar 

siswa taat 

menjalankan 

ajaran agama 

√ 37 3 akidah akhlak saja 

yang 

mengarahkan agar 

siswa taat 

menjalankan 

ajaran agama 

  

 

 

 

4 

 

 

 

Mendidik siswa 

agar berbudi 

pekerti yang 

mulia 

 

 

√ 

 

 

40 

 

 

 

- 

 

Tidak hanya guru 

akidah akhlak saja 

tetapi semua guru 

mengajarkan 

siswa agar berbudi 

pekerti di dalam 

mata pelajarannya 

 
Sumber : Dokumentasi prasurvay terhadap 40 orang siswa V A 

 

 

Data tabel diatas diambil berdasarkan prarisert yang dilakukan langsung 

terhadap 40 peserta didik yang berada dikelas V A pada tanggal 10 November 

2016 di MIN II Teluk Betung bandar Lampung. 

 

Dari data observasi diatas penulis mendapatkan hasil bahwa sebenarnya 

semua yang terdapat di tabel diatas sudah disampaikan secara lisan maupun 

materi, tetapi terdapat beberapa siswa yang menyampaikan bahwa mereka tidak 

diajarkan atau terkadang diajarkan itu dikarenakan siswa tersebut tidak serius 

dalam menjawab pertanyaan yang peneliti pertanyakan terhadap mereka. Mereka 

lebih berfokus bermain dan mengganggu kawan dan peneliti. Disini peniliti 

mendapatkan akhlak yang kurang baik, peneliti melihat sifat mereka saat peniliti 

melakukan observasi di kelas mereka.
19

 

 

                                                           
19

  Peneliti, Observasi, 16 November 2016 
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Berdasarkan pada data tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa guru 

pendidikan agama islam memang telah berusaha untuk membimbing akhlak siswa 

di MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung, dengan harapan akan terbentuknya 

anak yang selalu mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam. 

 

Namun dilihat dari hasil pembinaan akhlak tersebut yang kenyataannya 

diambil dari kondisi akhlak siswa itu sendiri masih banyak diantara siswa yang 

bertingkah laku kurang baik. 

 

Dari hasil observasi yang dilakukan di kelas V A MIN II Teluk Betung 

Bandar Lampung diperoleh data yang menunjukan kurang baiknya akhlak peserta 

didik sebagai berikut: 

 

Tabel 3 

Kondisi Pelanggaran Akhlak Peserta Didik di Kelas V (A) MIN 2 Teluk 

Betung Bandar Lampung 

 

No  Bentuk Kenakalan Frekwensi Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 Kurang patuh pada guru 

 

5 0 5 

2 Mengganggu teman di 

kelas 

  

7 2 9 

3 Mengganggu teman saat 

sholat 

 

 

6 

 

3 

 

9 

4 Mencuri alat temanya 3 0 3 

5 Berbicara kasar di dalam 

kelas 

 

 

4 

 

0 

 

4 

 Jumlah kasus 25 5 30 

Sumber: Dokumentasi MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung 
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Dari tabel diatas, jelaslah bahwa akhlak anak didik di MIN 2 Teluk Betung 

Bandar Lampung belum sepenuhnya mencapai taraf yang baik, hal ini ditemukan 

dari hasil opserfasi bahwa: “masih ada anak didik disini yang kurang menunjukan 

ketaatan pada pendidik dan kurang aktif serta kurang tekun dalam beribadah 

padahal kegiatan pembinaan yang dijalankan sudah dilakukan secara rutin dan 

guru pendidikan agama Islam berusaha keras menanamkan nilai-nilai akhlak yang 

mulia. 

 

Disini guru menunjukan bahwa sudah berusaha untuk menanamkan akhlaq 

yang baik kepada peserta didik dan berusaha merubah kepribadian akhlak peserta 

didik yang kurang baik menjadi baik. Guru dan lingkungan sekolah sudah 

berusaha untuk memagari kepribadian peserta didik dari hal yang dapat merusak 

kepribadian peserta didik. Namun terdapat beberapa hambatan dan faktor-faktor 

dari luar lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi keberhasilan guru dalam 

membina akhlak peserta didik. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka 

selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

“ Mengapa peranan guru akidah akhlak dalam membina akhlak Peserta 

didik kurang berhasil di MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung ? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Untuk mengetahui pembinaan akhlak peserta didik yang dilakukan oleh guru 

akidah akhlak di kelas VA MIN 2 Teluk Betung bandar lampung 

b. Untuk mengetahui sebab-sebab peranan guru dalam pembinaan akhlak 

kurang berhasil dengan baik. 

c. Untuk mengetahui kondisi lingkungan pergaulan peserta didik sehari-hari 

serta pengaruhnya terhadap akhlak peserta didik di MIN 2 Teluk Betung 

Bandar Lampung 

 

2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

a. Sebagai upaya untuk menyumbangkan pemikiran dalam rangka 

meningkatkan efektivitas pembinaan akhlak. 

b. Sebagai informasi aktual sebab-sebab kurang berhasilnya peranan guru 

agama dalam membina akhlak siswa. 

c. Sebagai saran untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh guru 

pendidikan agama islam dalam membina akhlak siswa. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 
 

A. Guru Akidah Akhlak 

1. Pengertian Akidah Akhlak  

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak diusia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah”.
20

 

 

Berbicara masalah peranan dan tanggung jawab guru akidah akhlak dalam 

pendidikan agama Islam tidak jauh berbeda dengan peranan tanggung jawab guru 

secara umum, yang bisa berbeda hanya dengan dari segi pengertianya. Sedangkan 

dari segi pelaksanaanya tidak jauh berbeda, bahkan selalu beriringan atau sama. 

Tanggung jawab adalah tugas yang dilaksanakan sedangkan peranan adalah jalan 

untuk melaaksanakan tugas. Guru adalah orang yang pekerjaanya mendidik dan 

membimbing anak, atau profesinya sebagai pengajar. Kemudian pendapat lain 

mengatakan bahwa, guru adalah:“ individu yang mampu melaksanakan tugas 

mendidik dalam satu situasi pendidikan untuk mencapai pendidikan “.
21

 

 

Guru adalah pendidik profesional, karena secara implisit ia telah 

merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab yang terpikul 

di pundak orang tua. Mereka ini tatkala menyerahkan anaknya di sekolah, 

                                                           
20

 Deparetemen Pendidikan Nasional. Undang Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 

Th.2005), Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 3. 
21

 A.Muri Yusuf, Pengantar Ilmu Pendidikan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h 53 
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sekaligus melimpahkan sebagaian tanggung jawab pendidikan anaknya kepada 

guru.  

 

Hal ini juga membuktikan orang tua tidak sembarangan menyerahkan 

anaknya kepada sembarangan guru atau sekolah karena tidak sembarang orang 

dapat menjabat sebagai guru. 

 

Guru Akidah Akhlak adalah tenaga pendidik yang diangkat dengan tugas 

khusus mendidik dan mengajar dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. 

 

Menurut Zakiah Daradjat menyatakan bahwa guru adalah pendidik 

profesional karenanya secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan 

memikul tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak orang tua. 

 

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa guru adalah seseorang yang memiliki 

kemampuan dan pengalaman yang dapat memudahkan dalam melaksanakan 

peranannya membimbing muridnya. Ia harus sanggup menilai diri sendiri tanpa 

berlebih-lebihan, sanggup berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. 

Selain itu, perlu diperhatikan pula dalam hal mana ia memiliki kemampuan dan 

kelemahan.
22

 

 

Pengertian semacam ini identik dengan pendapat Hamdani Ihsan dan Fuad 

Ihsan yaitu pendidik (guru) adalah orang dewasa yang bertanggunng jawab 

memberi bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam perkembangan 

jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaanya, mampu melaksanakan 
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tugasnya sebagai makhluk Allah, Kholifah di bumi, sebagai makhluk sosial 

sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri.
23

 

 

Pendapat ini didukung oleh Hadari Nawawi, yang menyebutkan bahwa 

guru adalah orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran dan ikut 

bertanggung jawab dalam membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-

masing.
24

 Hal ini guru bukanlah sekedar orang yang berdiri didepan kelas saja 

untuk menyampaikan materi pelajaran, namun harus ikut aktif dan berjiwa bebas 

serta kreatif dalam mengarahkan perkembangan siswa untuk menjadi orang yang 

dewasa. 

 

Disisi lain Uzer Usman memberikan pengertian spesifik tentang guru yaitu 

sebagai jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. 

Dengan kata lain, pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak 

memiliki keahlian khusus melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru.
25

 

 

Jadi guru bukanlah seseorang yang hanya bertindak mengajar di 

sembarang tempat, tetapi ditempat-tempat khusus dan juga guru berkewajiban 

mendidik peserta didik dengan mengabdikan dirinya untuk cita-cita mulia, yaitu 

mencapai tujuan pendidikan universal, sehingga fungsi/peranan guru menjadi 

sangat berat. 
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Guru Akidah akhlak adalah guru yang mengajar salah satu pelajaran 

agama dimana tugas guru disini mewujudkan peserta didk secara islami. Dan 

dalam pelajaran akidah akhlak itu sendiri membahas tentang tingkah laku dan 

keyakinan iman. 

 

Dilingkungan sekolah seorang guru Agama islam terutama guru akidah 

akhlak memiliki peran cukup besar untuk menanamkan nilai-nilai islami kedalam 

diri peserta didik. Hal ini bertujuan agar terbentuk perilaku atau karakter yang 

dapat dijadikan pegangan bagi peserta didik. Hal ini bertujuan agar terbentuk 

perilaku atau karakter yang dapat dijadikan pegangan bagi peserta didik dalam 

menghadapi pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan luar. Sehingga 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru akidah akhlak sangat mempengaruhi 

perubahan perilaku siswa. 

 

Jadi guru akidah akhlak merupakan orang yang melakukan kegiatan 

bimbingan pengajaran atau latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk 

mencapai tujuan pembelajaran (menjadi muslim yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ). 

 

Dalam proses belajar mengajar guru harus bisa memposisikan sesuai 

degan status serta dengan profesinya. Hal ini dapat disesuaikan dan menerapkan 

dirinya sebagai seorang pendidik, seseorang dikatakan sebagai seorang guru tidak 

cukup tahu sesuatu materi yang akan diajarkan, tetapi pertama kali ia harus 

merupakan seseorang yang memiliki kepribadian guru dengan segala ciri tingkat 
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kedewasaanya. Dengan kata lain bahwa untuk menjadi pendidik atau guru, 

seseorang harus berpribadi, mendidik berarti mentransfer nilai-nilai pada peserta 

didik. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari. Oleh 

karena itu pribadi guru itu sendiri merupakan perwujudan dan nilai-nilai yang 

akan ditransfer, maka guru harus bisa memfungsikan sebagai seorang pendidik ia 

bukan saja membawa ilmu pengetahuan akan tetapi juga menjadi contoh seorang 

pribadi manusia. 

 

Pelaksanaan proses belajar mengajar (BPM) menuntut adanya berbagai 

peran untuk senantiasa aktif dan aktivitas interaksi belajar mengajar dengan 

siswanya. Peran guru dipandang strategis dalam usaha mencapai keberhasilan 

proses belajar mengajar apabila guru mau menempatkan dan menjadikan posisi 

tersebut sebagai pekerjaan profesional. Dengan demikian, guru akan disanjung, 

diagungkan dan dikagumi, karena peranya yang sangat penting diarahkan kearah 

yang dinamis yaitu menjadi pola relasi antara guru dan lingkungannya, terutama 

siswanya. 

 

Mengenai pera guru akan diuraikan beberapa pendapat, yaitu menurut 

Watten B. Yang dikutip oleh Piet A. Sahertian, peran guru adalah sebagai tokoh 

terhormat dalam masyarakat sebab ia nampak sebagai orang yang berwibawa, 

sebagai penilai , sebagai seorang sumber karena ia memberi ilmu pengetahuan, 

sebagai pembantu, sebagai wasit, sebagai detektif, sebagai obyek identifikasi, 

sebagai penyangga rasa takut, sebagai orang yang menolong memahami diri, 

sebagai pemimpin kelompok, sebagai orang tua / wali, sebagai orang yang 
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membina dan memberi layanan, sebagai kawan sekerja dan sebagai pembawa rasa 

kasih sayang.
26

 

 

Sedang menurut Olive, peran guru adalah sebagai penceramah , nara 

sumber, fasilitator, konselor, pemimpin kelompok, tutor, manajer, kepala 

laboraturium, perancang program dan manipulator yang dapat mengubah situasi 

belajar. 

 

Sejalan dengan pendapat olivia, sadirman AM, menyatakan bahwa peran 

guru adalah sebagai informator, organisator, motivator, direktor, inisiator, 

transmitter, fasilitator,mediator dan evaluator.
27

 

 

Lebih lanjut sudirman menerangkan bahwa : 

a. Informator, berarti guru harus melaksanakan cara-cara 

mengajar informatif, laboraturium, studi lapangan dan sumber 

informasi kegiatan akademik maupun umum. 

b. Organisator berarti guru diharapkan mampu 

mengorganisasikan sedemikian rupa komponen-komponen 

yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar sehingga 

dapat dicapai efektifitas dan efisiensi belajar pada diri siswa. 

c. Motivator berarti guru dituntut mampu merangsang dan 

memberikan dorongan serta reinforcement untuk 

mengkomunikasikan potensi siswa, menumbuhkan aktivitas 

dan daya cipta (kreatif) sehingga akan terjadi dinamika didalam 

proses belajar mengajar (PBM) sebagai usaha untuk 

meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar 

siswa.  

 

 

Sedangkan Syaiful Bahri Djamarah melengkapi beberapa pendapat diatas 

dengan menyatakan bahwa peran guru adalah sebagai korektor, inspirator, 
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informator, organisator motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, 

demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor dan evaluator.
28

  

 

Lebih lanjut Djamarah memperjelas keterangan dengan memberikan 

penjelasan pada masing-masing peran tersebut, yaitu : 

a. korektor berarti guru berhak menilai dan mengoreksi sikap, tingkah laku dan 

perbuatan siswa, sikap prilaku dan perbuatan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai 

yang melekat pada diri siswa . oleh karena itu guru harus dapat membedakan 

antara nilai yang baik dan nilai yang buruk harus direduksi dari jiwa dan 

watak siswa. 

b. Inspirator, berarti guru dituntut untuk memberikan petunjuk tentang 

bagaimana cara belajar yang baik, petunjuk tersebut dapat bertolak dari 

pengalaman atau pengetahuan yang telah didapat oleh guru sehingga mampu 

untuk memecahkan problematika yang dihadapi siswa. 

c. Informator, berarti guru harus memberikan informasi tentang perkembangan 

sains dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata 

pelajaran yang telah diprogramkan oleh guru. Informator ini harus baik 

sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. 

d. Motivator, berarti guru harus memotivasi siswa agar bergairah dan aktif dalam 

belajar. Untuk itu motif-motif yang melatar belakangi siswa dalam belajar 

harus dipacu sedemikian rupa sehingga mereka mampu belajar secara mandiri 

sesuai dengan kebutuhannya. 

e. Pembimbing, berarti kehadiran guru disekolah adalah untuk membimbing 

siswa menjadi manusia dewasa yang berprilaku secara mandiri, awalnya siswa 

tergantung pada bantuan guru karena kekurang mampuanya. Namun dengan 

bimbingan guru, rasa ketergantungan tersebut semakin berkurang dikarenakan 

tingkat kedewasaan telah berkembang sehingga nantinya mampu berdiri 

sendiri (mandiri) falam belajar.
29

 

 

 

Jadi peranan guru bukanlah bertindak yang hanya bertindak mengajar, 

tetapi haruslah sanggup bertindak sebagai korektor, inspirator, informator, 

motivator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, 

supervisor, organisator, direktor ini sintora transmitter, dan evaluator. Hal ini 
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diperlukan sebagai bekal untuk pengabdian dirinya dalam meraih cita-cita mulia 

yaitu mencapai tujuan pendidikan universal. 

 

2. Syarat-Syarat Menjadi Guru Akidah Akhlak 

 

Dalam usaha menjalankan tugasnya dengan baik dan sempurna, serta 

menguasai ilmu yang akan disampaikan kepada anak didik hendaknya diperlukan 

keahlian khusus dalam bidangnya, begitu pula halnya dengan guru agama. 

Adapun syarat-syarat guru agama Islam yaitu: 

 

“Seorang pendidik Islam harus seorang yang beriman, bertaqwa kepada 

Allah SWT, ikhlas, berakhlak yang baik, berkepribadian yang integral (terpadu), 

mempunyai kecakapan mendidik, bertanggung jawab, mempunyai sifat 

keteladanan, serta memiliki kompetensi keguruan yang meliputi kompetensi 

kepribadian, kompetensi penguasaan atas bahan ajar dan kompetensi cara-cara 

mengajar”.
30

 

Seorang guru khususnya guru agama tidak mementingkan kebutuhan 

dunia saja namun mencapai kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena iu guru 

harus memenuhi syarat-syarat yang meliputi syarat personal, syarat sosial dan 

syarat profesional. Menurut Zuhairini dkk., bahwa syarat personal pendidik itu 

sabagai berikut : 

1. Mempunyai izazah formal. 

2. Sehat jasmani dan rohani. 

3. Berakhlak yang baik.
31
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Selanjutnya kompetensi sosial menurut siswanto yaitu “ pribadi yang telah 

merupakan satuan dengan masyarakat, atau individu yang berhasil dengan baik 

dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat.  

Jadi kompetensi sosial seorang guru adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

guru dalam berintegrasi dengan masyarakat sehigga dirinya diterima dengan baik 

sebagai salah seorang anggota masyarakat dilingkunganya. 

 

Menurut Suwarno, kompetensi profesional adalah sebagai berikut : 

1. Kedewasaan. 

2. Identifikasi norma. 

3. Identifikasi dengan anak. 

4. Knowledge. 

5. Skill. 

6. Attitude.
32

 

 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang 

guru agama harus memiliki  syarat sebagai guru agama, agar dapat berhasil 

menjalankan tugasnya. Diantara syarat seorang guru agama harus beriman serta 

berakhlak mulia dan berkepribadian. Di samping itu guru harus menguasai ilmu-

ilmu dan bidangnya dan ilmu penunjang lainnya sebagai pelengkap dalam 

menyampaikan materi pelajaran serta memiliki kompetensi keguruan. 

Berkenaan dengan tugas-tugas guru agama tersebut, maka guru agama 

harus memiliki kepribadian, karena dalam dunia pendidikan, guru agana tidak 

hanya menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada anak 

didiknya, tetapi yang lebih penting adalah figur guru yang mampu menjadi 

tauladan dalam setiap aktivitas dan prilaku seghari-hari. 
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Menurut Ahmad D. Marimba, dalam bukunya pengantar filsafat 

pendidikan yaitu kepribadian yang seluruh aspek-aspek yakni baik tingkah laku 

luarnya, kegiatan-kegiatan jiwanya, maupun filsafat hidup dan kepercayaannya 

menunjukan pengabdian kepada tuhan, penyerahan diri kepadanya.
33

 

Maka jelaslah bahwa unsur kepribadian guru agama mempunyai peranan 

utama dalam mencapai tujuan pendidikan agama. Sebagaimana yang dijelaskan 

bahwa : 

“setiap guru mempunyai pribadi masing-masing sesuai ciri-ciri pribadi 

yang mereka miliki. Ciri-ciri inilah yang membedakan seorang guru agama 

dengan lainya. Kepribadian sebenarnya merupakan suatu yang abstrak, 

hanya bisa dilihat melalui keterampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian, 

dan dalam menghadapi persoalan”.
34

 

 

Oleh karena itu guru agama harus berkeribadian muslim, yaitu 

berkepribadian yang seluruh aspeknya baik tingkah laku, aktifitasnya menunjukan 

kepribadian kepada Allah SWT. 

 

3. Tugas Dan Tanggung Jawab Guru Akidah Akhlak   

Sebagaimana tersebut diatas bahwa guru agama merupakan manusia yang 

profesinya mengajar, mendidik anak dengan pendidikan agama, tentu tidak bias 

lepas dari tanggung jawabnya sebagai guru agama. 
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 Guru akidah akhlak adalah guru yang mengajar salah satu pelajaran agama 

dimana tugas guru disini mewujudkan peserta didik secara islami. Dan dalam 

pelajaran akidah akhlak itu sendiri membahas tentang tingkah laku dan keyakinan 

iman. 

 Dilingkungan sekolah seorang guru agama islam terutama guru akidah 

akhlak memiliki peran cukup besar untuk menanamkan nilai-nilai islami kedalam 

diri peserta didik. Hal ini bertujuan agar terbentuk prilaku atau karakter yang 

dapat dijadikan pegangan bagi peserta didik. Hal ini bertujuan agar terbentuk 

perilaku atau karakter yang dapat dijadikan pegangan dari lingkungan luar. 

Sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh guru akidah akhlak sangat 

mempengaruhi perubahan perilaku siswa. 

 

Adapun tugas dan tanggung jawab guru agama Islam adalah sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Zuhairini dkk., bahwa pendidikan Islam yang diterapkan 

harus mampu : 

a. Mengajari lmu pengetahuan agama  

b. Menanamkan keimanan kedalam jiwa anak 

c. Mendidik anak agar taat menjalankan ajaran agama 

d. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia.
35

 

 

Selanjutnya Rosmali menyatakan bahwa tugas seorang guru itu 

mencangkup beberapa hal, yaitu sebagai berikut: guru memiliki tugas yang 

beragam yang berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Tugas tersebut meliputi 

bidang profesi, bidang kemanusiaan, dan bidang kemasyarakatan. Tugas guru 

sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti 
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meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Mengajar 

berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. 

Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan 

pada siswa.
36

 

 

Pendidikan Islam sebagai pendidikan yang bertujuan untuk mencapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat, maka pendidik Islam lebih bertanggung jawab 

terhadap pembentukan keperibadian yang baik yang mencerminkan nilai-nilai 

yang Islami pada umatnya. 

 

Oleh karena itu guru sebagai orang yang bertugas menyampaikan ilmu 

pengetahuan sekaligus membimbing muridnya serta berkperibadian yang baik. 

Orang yang berilmu pengetahuan dan mengajarkannya kepada orang lain akan 

mendapat kedudukan disisi Allah SWT, serta akan mendapat tempat yang 

istimewa ditengah-tengah masyarakat. 

 

Selain itu sikap positif bagi seorang guru tidak kalah pentingnya dalam 

menentukan keberhasilan belajar mengajar tersebut. Hal ini di kemukakan oleh 

Dirjen Bimbaga Islam bahwa guru harus “mampu memancarkan rasa keimanan 

dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maga Esa dalam perilaku dan prestasi 

keunggulan pribadi dalam masyarakat dengan ciri-ciri berakhlak mulia maju dan 
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mandiri,menyadari hidup dengan jelas untuk mengabdi dengan ikhlas sabar dan 

penuh penyerahan diri hanya dengan Tuhan Yang Maha Esa”.
37

 

 

Dari pendapat di atas, bahwa dalam mengajar seorang guru harus bersikap 

positif dan ikhlas memberikan bimbingan terhadap muridnya. Sebab dengan jiwa 

yang ikhlas ilmu yang diberikan akan mudah di terima dan akan membentuk 

prilaku murid. 

 

Oleh karena itu seorang guru wajib memberikan suri tauladan dan 

senantiasa mencurahkan perhatiannya kepada tingkat keberhasilan muridnya baik 

dari segi aspek pengetahuan, sikap dan perilaku serta keterampilan beribadah 

untuk mewujudkan anak didik yang berkeperibadian utama. 

 

Adapun dalam menjalankan tugasnya guru harus prinsip-prinsip dalam 

belajar mengajar agama Islam sebagaimmana di kemukakan oleh Ramayulis 

bahwa seorang guru harus melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Persiapan mengajar harus dibuat dengan matang, sehingga dapat 

memberi kesan pada anak didik bahwa gurunya adalah seorang 

yang patut dicontoh. 

2. Menceritakan kisah tokoh-tokoh agama maupun pejuang Negara, 

untuk mengajarkan dan menekankan aspek dan keebaikan dan 

kemuliaanya dalam perjuangan hidup. 

 

3. Membiasakan praktek dan kebiasaan keagamaan sejak dini. 

4. Membiasakan praktek ibadah dan kebisaan yang sesuai dengan 

kesanggupan murid. 

5. Menyuruh anak-anak menghafal ayat-ayat al-quran dan hadis.
38
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Berdasarkan pendapat tersebut jelas bahwa tugas seorang guru itu  bukan 

hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi memberikan 

bimbingan, pengarahan serta contoh teladan yang baik pada gilirannya membawa 

perserta didik kea rah yang lebih positif dan berguna dalam kehidupannya. 

 

B. Pendidikan Agama Islam  

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Istilah “Pendidikan Islam” tejalin dari dua kata, “Pendidikan” dan “Islam”  

kuncinya Konteks ini, kata kuncinya adalah  “Islam”  yang berfungsi sebagai sifat, 

penegas dan pemberi ciri khas bagi kata  “Pendidikan”. Dengan demikian 

Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang secara khas memiliki ciri 

Islami, berbeda dengan konsep atau metode pendidikan yang lain.
39

 

 

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk perserta didik menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 

berakhlak mulia.
40

 

 

Pendidikan Agama Islam adalah  “Usaha sadar dan terencana dalam 

menyiapkan perserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimani, ajaran Agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati 
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penganut Agama lain dalam  hubungan dengan kerukunan antar umat beragama 

hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa”.
41

 

 

Sebagai mata pelajaran, Pendidikan Agama Islam memiliki peranan 

penting dalam penyadaran nilai-nilai Agama Islam kepada peserta didik. Muatan 

mata pelajaran yang mengandung nilai, moral, etika agama menempatkan 

Pendidikan Agama Islam pada posisi terdepan dalam pengembangan moral 

peserta didik. 

 

Beberapa karakteristik  Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran di 

ungkapkan dalam buku pedoman khusus Pendidikan Agama Islam sebagai 

berikut: 

a. Agama Islam merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dan juga 

sebagai ajaran-ajaran pokok Agama Islam. 

b. Pendidikan Agama Islam bertujuan membentuk peserta didik agar beriman 

dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta memiliki akhlak yang mulia. 

c. Pendidikan Agama Islam mencakup tiga kerangka dasar, yaitu Aqidah, 

Syariah, dan Akhlak.
42

 

 

 

Pendidikan agama merupakan salah satu dari tiga subyek pelajaran yang harus 

dimasukan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal diindonesia. Hal 

ini karena kehidupan beragama merupakan salah satu dimensi kehidupan yang 

diharapkan dapat terwujud secara terpadu. 

Dalam bahasa indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata “didik” 

dengan memberinya awalan “pe” dan akhiran “an”, mengandung arti “perbuatan” 
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 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kopetensi Konsep 

Dan Implementasi Kurikulum, PT Remaja Rosdakarya, Bandung , 2004,  h.130. 
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Silabus PAI SMP atau  MTS, 2002, h.17. 



37 
 

(hal,cara atau sebagainya). Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa 

yunani “paedagogie”, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah 

ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa inggris “education” yang berarti 

pengembangan atau bimbingan.  

Dalam bahasa arab pengertian pendidikan, sering digunakan beberapa 

istilah antara lain, al-ta‟lim, al-tarbiyah, dan al-ta‟dib, al-ta,lim berarti pengajaran 

yang bersifat pemberian atau penyampaian pengetahuan dan ketrampilan. Al-

tarbiyah berarti mengasuh mendidik dan al-ta‟dib lebih condong pada proses 

mendidik yang bermuara pada penyempurnaan akhlak/moral peserta didik. 

Namun, kata pendidikan ini lebih sering diterjemahkan dangan “tarbiyah” 

yang berarti pendidikan. Dari segi terminologis, Samsul Nizar menyimpulkan dari 

beberapa pemikiran ilmuwan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang 

dilakukan secara bertahap dan simultan (proses), terencana yang dilakukan oleh 

orang yang memiliki persyaratan tertentu sebagai pendidik. 

Selanjutnya kata pendidikan ini dihubungkan dengan agama islam, dan 

menjadi satu kesatuan yang tidak dapat diartikan secara terpisah. Pendidikan 

agama islam nerupakan bagian dari pendidikan islam dan pendidikan Nasional, 

yang menjadi mata pelajaran wajib disetiap lembaga pendidikan islam. 

Menurut Zakiah Darajat pendidikan agama islam adalah suatu usaha untuk 

membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran 
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islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat 

mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan Hidup.
43

  

Dari segi terminologis, Samsul Nizar menyimpulkan dari beberapa 

pemikiran ilmuwan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan 

secara bertahap san simultan (proses), terenncana yang dilakukan oleh orang yang 

memiliki persyaratan tertentu sebagai pendidik. Selanjutnya kata pendidikan ini 

dihubungkan dengan Agama Islam, dan menjadi kesatuan yang tidak dapat 

siartikan secara terpisah.
44

 

Mata pelajara pendidikan agama islam secara keseluruhannya dalam 

lingkup Al-Qur‟an dan Al-Hadits, keimanan, akhlak, ibadah, dan sejarag, 

sekaligus mwnggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama Islam 

mencangkup perwujudan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan 

manusia dengan Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainya 

maupun lingkunganya. 

Jadi pendidikan agama islam merupakan usaha sadar yang dilakukan 

pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, 

dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau 

pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari 

pengertian tersebut dapat ditemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

pembelajaran pendidikan agama islam, yaitu berikut ini : 
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1. Pendidikan agama islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan/atau latihan yang dilakukan secara 

berencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai. 

2. Peserta didik yang hendap disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam arti 

ada yang dibimbing, diajari dan/atau dilatih dalam peningkatan 

keyakinan,pemahaman,penghayatan,dan pengamalan terhadap ajaran 

Islam. 

3. Pendidikan atau guru dibidang agama Islam yang melakukan kegiatan 

bimbingan ,pengajaran dan/atau pelatihan secara sadar terhadap 

peserta didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan agama islam. 

4. Kegiatan (pembelajaran) pendidikan agama islam diarahkan untuk 

meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan 

ajaran agama islam dari peserta didik, yang disamping untuk 

membentuk kesalehan pribadi, juga sekaligus untuk membentuk 

kesalehan sosial. 
 
 

Berdasarkan karakteristik di atas, Pendidikan Agama Islam jelas berbeda 

dengan mata pelajaran lainnya. Muatan inti Pendidikan Agama Islam adalah nilai-

nilai kebenaran dan kebaikan yang berasal dari wahyu. Nilai-nilai itu tercakup 

dalam tiga kerangka dasar Pendidikan Agama Islam yang harus dikuasai oleh 

peserta didik.  

 

2. Dasar Pendidikan Agama Islam 

 

Dasar Pendidikan Agama Islam merupakan landasan operasional yang 

dijadikan untuk merealisasikan dasar ideal/sumber Pendidikan Agama Islam. 

Dasar tersebut dikemukakan oleh beberapa ahli dan dapat ditinjau dari berbagai 

segi, di antaranya  dasar Yudiris hukum yang meliputi: 

1. Dasar ideal yaitu dasar dari Falsafah Negara yaitu pancasila 

2. Dasar struktural yaitu UUD 1945 dan Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2 

3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

Nasional Bab V pasal 12 ayat 1 dan Bab VI pasal 30 ayat 1 sampai dengan 

5.
45
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Selanjutnya berkenaan dengan isi dari Pendidikan Agama Islam adalah ajaran 

Islam, tentunya dijalankan atas azas-azas / dasar yang kuat sebagaimana arah dan 

tujuan dari pendidikan itu sendiri, dengan demikian pendidikan agama Islam 

dijalankan atas dasar petunjuk dari Al-Qur‟an dan Al-Hadist, hal ini sejalan 

dengan pendapat Ahmad D. Marimba dalam bukunya “ Pengantar Filsafat Islam 

’’ yang mengatakan bahwa: apakah dasar pendidikan islam? Singkat dan tegas 

ialah firman Allah dan Sunnah Rosul Saw. Kalau pendidikan diibaratkan 

pembangunan maka Al-Qur‟an dan Al-Hadistlah yang menjadi pundamenya. 

 

Dari pendapat diatas jelaslah bahwa Al-Qur‟an merupakan sumber utama dan 

Al-Hadist adalah sumber kedua dalam pendidikan agama Islam karena itu Al-

Quran diturunkan menjadi petunjuk serta mengandung kebenaran yang mutlak 

adanya, sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 2 

yaitu sebagai berikut: 

 

         
 

Artinya: Kitab (al-qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka 

yang bertaqwa.
46

 

 

 

Berdasarkan firman Allah tersebut maka Al-Qur‟an tersebut benar-benar 

menjadi landasan dasar bagi pelaksanaan pendidikan agama Islam sehingga 

pendidikan agama Islam dalam mencapai tujuannya dapat mensejahterakan umat 

manusia baik kehidupan dunia maupun akhirat. 
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3. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam  

 

Ruang lingkup pendidikan agama islam mencakup kegiatan-kegiatan 

kependidikan yang dilakukan seara konsisten dan berkesinambungan dalam 

bidang dan lapangan hidup manusia. 

 

Ruang lingkup pendidikan agama Islam pada dasarnya mencakup lima unsur : 

a. Al-Qur‟an:dalam pengajaran Al-Qur‟an, untuk SMP ditekankan pada 

pemahaman hukum bacaan dalam Al-Qur‟an, menulis dan menterjemahkan 

Al-Qur‟an. 

b. Aqidah: pelajaran aqidah merupakan peningkatan keimanan kepada Allah 

SWT, Kitab-kitab Allah, Rasul-rasul Allah, dan lain-lain. 

c. Akhlak: pelajaran akhlak berupa pembiasaan tingkah laku. 

d. Fiqih: pelajaran difokuskan pada praktek ibadah, praktek infaq dan zakat, 

puasa sunah dan wajib, hukum-hukum islam. 

e. Tharikh (sejarah Islam): yang menekankan pada perkembangan politik ” 

tarikh Islam lebih difokuskan pada sejarah dan kebudayaan Islam dari zaman 

dahulu sampai sekarang”.
47

 

 

Ajaran-ajaran Islam tersebut berintikan pada tiga bidang yang meliputi 

Aqidah, Syariah, dan Akhlak. Ketiga bidang tersebut diterapkan sejatinya untuk 

mewujudkan keserasian, kesadaran dan keseimbangan antara : 

1. Hubungan manusia dengan Allah SWT 

2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri 

3. Hubungan manusia dengan sesama manusia  

4. Hubungan manusia dengan makhluk lain (alam) yang dilaksanakan denga 

baik.
48

 

 

4. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

 Berbicara tentang Pendidikan Agama Islam yang layak diutamakan 

tentunya tujuan dari Pendidikan Agama Islam itu sendiri. Sebab konsepsi tujuan 
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Pendidikan Agama Islam akan membawa kepada tujuan hidup. Pendidikan 

Agama Islam bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia. 

 

a. Tujuan Pendidikan Agama Islam Secara Umum 

Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah untuk mencapai kualitas yang 

disebutkan Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Sedangkan bila kita meninjau fungsi 

pendidikan dalam kerangka tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Dari tujuan umum pendidikan di atas berarti Pendidikan Agama Islam 

bertugas untuk membimbing dan mengarahkan anak didik supaya menjadi muslim 

yang beriman teguh sebagai refleksi dari keimanan yang telah dibina oleh 

penanaman pengetahuan agama yang harus dicerminkan dengan akhlak yang 

mulia sebagai sasaran akhir dalam Pendidikan Agama Islam.  

Sementara tujuan umum dari pendidikan Islam adalah terwujudnya 

manusia sebagai hamba Allah. Melalui tujuan ini akan mewjudkan tujuan-tujuan 

khusus. Sebagaimana Allah mempertegasnya dalam surat At-takwir ayat 27 

sebagai berikut: 

      
Artinya : Al-Qur’an itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.

49
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Melalui perantara ayat tersebut bahwa tujuan dari Pendidikan Agama 

Islam merupakan selain pringatan, ia juga sebagai penuntun kehidupan umat 

manusia dari jalan kesesatan. Oleh karena itu dalam kacamata Islam, Pendidikan 

haruslah menjadikan seluruh manusia menjadi manusia yang medekatkan diri 

kepada Allah SWT. 

 

b. Tujuan Khusus Pendidikan Agama Islam 

 

Tujuan Khusus Pendidikan Agama Islam adalah tujuan yang disesuaikan 

dengan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan jenjang pendidikan 

yang dilaluinya, sehingga setiap tujuan Pendidikan Agama pada setiap jenjang 

sekolah mempunyai tujuan yang berbeda-beda, seperti tujuan Pendidikan Agama 

di sekolah dasar berbeda dengan tujuan Pendidikan Agama di SMP, SMA dan 

berbeda pula dengan tujuan Pendidikan Agama di perguruan tinggi. 

Dalam konteks Pendidikan formal, menurut Garis-Garis Besar Program 

Pengajaran (GBPP) Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dijelaskan bahwa 

Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, 

penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang Agama Islam, sehingga 

menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta 

berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara.
50

 

Berdasarkan paparan mengenai tujuan Pendidikan Agama Islam tersebut 

maka dapat ditarik bebrapa dimensi atau spek penekanan yang hendak 
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ditingkatkan dan dituju oleh kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

yaitu : 

a. Dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran Agama Islam. 

b. Dimensi pemahaman atau penalaran (intelektual). 

c. Dimensi penghayatan atau pengalaman batin yang diraskan peserta didik 

dalam menjalankan ajaran Islam. 

d. Dimensi pengalamannya, dalam arti bagaimana ajaran Islam yang telah 

diimani, difahami, dan dihayati atau diinstralisasikan oleh peserta didik itu 

mampu menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk menggerakkan, 

mengamalkan, dan mentaati ajaran agama dan nilai-nilai dalam kehidupan 

pribadi, sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT 

serta mengaktualisasikan dan merealisasikan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
51

  

 

 

Di dalam GBPP mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kurikulum 

KTSP, tujuan Pendidikan Agama Islam tersebut lebih dipersingkat yaitu: agar 

peserta didik memahami, menghayati, meyakini dan mengamalkan ajaran Islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 

SWT dan berakhlak mulia.
52

 

Rumusan tujuan Pendidikan Agama Islam mengandung pengertian bahwa 

proses pendidikan agama Islam yang dilalui dan dialami peserta didik di sekolah 

dimulai dari tahapan kognisi, yakni pengetahuan dan pemahaman peserta didik 

terhadap ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, selanjutnya 

menuju ketahapan afeksi, yaitu terjadinya proses internalisasi ajaran dan nilai 

agama kedalam diri peserta didik, dalam arti menghayati dan meyakini. 
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C.  Pembinaan Akhlak 

 1. Pangertian Pembinaan Akhlak 

 

Secara harfiah membina atau pembinaan berasal dari kata “bina” yang 

mempunyai arti bangun, maka pembinaan berarti membangun, akhlak diartikan 

sebagai “hal-hal berkaitan dengan sikap, perilaku dan sifat-sifat manusia dalam 

berinteraksi dengan dirinya, dengan sasaranya, dengan makhluk-makhluk lain dan 

dengan tuhanya. 

Berdasar definisi masing-masing istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud membina akhlak adalah membangun (membangkitkan kembali) 

psikis atau jiwa seseorang dengan pendekatan 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 yang dimilikinya, yang dengan 

kesadaranya sendiri mampu meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam 

kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan 

oleh ajaran agama. Bila dilihat dari usahanya maka membina akhlak manusia 

merupakan salah satu usaha atau bagia dari dakwah 

Akhlak merupakan suatu ilmu yang membahas tentang baik buruk, 

mengatur manusia dengan manusia dan manusia dengan khaliknya “ Akhlak 

berasal dari kata Khulqun atau Khilqun berarti : perilaku, sedangkan konstatasi 
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yang berlaku di dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat berarti budi 

pekerti “.
53

  

Akhlak dalam pengertian yang lebih luas adalah segala kekuatan dalam 

kehendak yang mantap, kekuatan dan kehendak mana berkombinasi membawa 

kecenderungan pada pemilihan pihak yang benar ( dalam hal akhlak yang baik ) 

atau pihak yang jahat ( dalam hal akhlak jahat ). 

Akhlak dalam islam adalah dihidupkan dengan kekuatan ruh tauhid dan 

ibadah kepada yuhan, sebagai kewajiban dan tujuan hidup dari perputaran roda 

sejarah manusia di dunia. 

Dari pengertian diatas, bahwa akhlak adalah tindak laku perbuatan yang 

baik dan buruk, tingkah laku dan perbuatan yang baik disebut akhlakul karimah, 

dan ini merupakan produk dari aqidah dan ibadah. 

Pembinaan merupakan penataan kembali hal-hal yang pernah dipelajari 

untuk membangun dan memantapkan diri dalam rangka menjadi lebih baik. 

sedangkan pengertian akhlak secara bahasa akhlak berasal dari bahasa Arab, kata 

dasarnya (mufrod) ialah khulqu yang berarti al-sajiyah (perangai), at-tabi‟ah 

(tabiat), al-„adat (kebiasaan), al-munu‟ah (adab yang baik).
54

 Pada kamus umum 

bahasa Indonesia disebutkan bahwa akhlak adalah budi pekerti, watak, tabiat.
55

 

Ringkasnya, pembinaan akhlak berarti suatu kegiatan yang dilaksanakan 

dalam rangka memperbaiki akhlak. Pengertian akhlak timbul sebagai media yang 
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memungkinkan adanya hubungan baik antara Khaliq dan makhluq, dan antara 

makhluq dengan makhluq. Pernyataan ini bersumber dari firman Allah dalam  

Al-Qur‟an Surat Al-Qalam ayat 4 :  

     

Artinya :Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung. (QS. Al-Qalaam: 4)  

 

Objek kajian akhlak meliputi beberapa komponen, diantaranya adalah 

sebagai berikut:  

1) Menjelaskan pengertian baik dan buruk.  

2) Menerangkan apa yang seharusnya dilakukan seseorang serta bagaimana 

cara bersikap terhadap sesama.  

3) Menjelaskan mana yang patut diperbuat.  

4) Menunjukkan mana jalan lurus yang harus dilalui. 

 

Pembinaan akhlak sendiri merupakan tumpuan perhatian utama dalam 

ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan nabi Muhammad 

SAW yang telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an, yakni menyempurnakan akhlak 

mulia. 

  

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 teknis pelaksanaan, 

pembinaan lebih mengarah pada kegiatan nonformal, misalnya kegiatan 

ekstrakulikuler di sekolah (bakti soaial, baca tulis Al-Qur‟an, shalat jamaah, dll). 

Sedangkan pendidikan cenderung bersifat formal dan sudah ditetapkan di 

kurikulum, contoh konkritnya adalah belajar materi pendidikan akhlak  di kelas.  
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2. Dasar dan Tujuan pembinaan akhlak  

a.  Dasar Pembinaan Akhlak 

 

 Dasar pembinaan akhlak tidak terlepas dari Al-Qur‟an dan Al-Hadist yang 

memberi pandangan dan mengacu kepada kehidupan dunia ini, maka dasarnya 

harus memberi petunjuk kepada pendidikan Islam. Pendidikan tidak mungkin 

dapat dibicara tanpa mengambil Al-Qur‟an harus didahulukan dalam pembinaan 

akhlak. Apabila suatu ajaran atau penjelasannya tidak ditemukan didalam Al-

Qur‟an, maka harus dicari didalam sunnah. Apa bila tidak ditemukan didalam 

keduanya, barulah didunakan ijtihad. 56 

1.   Al-Qur‟an sebagai dasar pertama dalam pembinaan akhlak 

Al-Qur‟an adalah sebagai dasar pertama dalam membina akhlak, 

karena didalamnya menjelaskan tentang akhlak yang dimiliki rosul. 

Sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah dalam surat Al-Ahzab 

ayat 21 sebagai berikut : 

 

 

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu dan bagi orang yang mengharap rahmat dari 

Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut 

Allah. (Q.S. Al-Ahzab:21) 

 

 

Jadi sebagai pengikut nabi Muhammaad SAW, kita harus mencontoh 

akhlak Rasul sebagai panutan bagi hamba Allah, yang mendambakan 
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kebahagiaan didunia dan akhirat. Al-Qur‟an sebagai petunjuk, sebagaimana 

dikemukakan Mahmud Syalhut, dapat dikelompokan menjadi tiga pokok 

diantaranya Al-Qur‟an yaitu : 

a. Petunjuk tentang akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia 

dan tersimpul dalam keimanan akan keesaan Tuhan serta kepercayaan 

akan kepastian adanya hari pembalasan. 

b. Petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-

norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam 

kehidupan, baik individual maupun kolektif. 

c. Petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-

dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan 

Tuhan dan sesamanya.
57

 

 

Dari keterangan diatas jelas bahwa pendidikan akhlak yang terkandung 

didalam Al-Qur‟an sebagai sumber pertama , sehingga mampu 

mengamalkannya dengan baik dan benar agar bertambah taat kepada Allah 

SWT. 

 

2. Al –Hadist sebagai sumber kedua 

Hadist adalah sebagai sumber kedua dalam pendidikan akhlak, sebagai 

mana telah diketahui bahwa Hadist itu berarti: perkataan, perbuatan dan takrir 

Rasulluloh SAW. Adapun pengertian secara ilmiah hadist itu dapat berarti 

kumpulan sabda Rasulluloh SAW. Perbuatan, peninggalan, sifat, ikrar 
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larangan, apa yang disukainya dan yang tidak disukainya, bela negara dan hal 

dalam kehidupanya. 

Menurut keterangan diatas jelas bahwa dalam pendidikan akhlak Hadist 

berfungsi sebagai penjelas tata cara berakhlak yang baik sesuai dengan ajaran 

islam yang dianjurkan manusia untuk selalu berakhlak mulia. Karena pada 

dasarnya Hadist berfungsi untuk menerangkan hal-hal apa saja yang tidak 

terdapat didalam Al-Qur‟an. 

3. Ijtihad 

Ijtihad atau pandangan ulama dalam lapangan pendidikan malah 

nyaris tak terdengar. Sebabnya barangkali bisa dirujuk pada kondisi sosial 

umat dimasa lalu. Persoalan kenegaraan, perdagangan, perkawinan, dan 

sebagainya seperti terlihat pada tema-tema fiqh tampak merupakan masalah 

akut pada masa itu, sementara persoalan pendidikan akhlak cukup diatasi oleh 

ketentuan-ketentuan yang ada. Meskipun demikian, ada sebagian ulama yang 

peduli terhadap masalah pendidikan, diantaranya dapat disebutkan “kelompok 

Ikhwan Al-shafa, Al- Ghazali, Ibnu Khladun, Al-Zurnuji, Al-Kanbin, dan Al-

Anshari”. 

Berdasarkan gambaran diatas, maka dapat dikatakan bahwa dasar 

pembinaan akhlak dalam islam ada tiga landasanya, antara lain Al-Qur‟an, 

Hadist Nabi SAW, dan Ijtihad para ulama. Oleh karena itu diharapkan kepada 

orang tua serta guru untuk mampu membina anak mereka sesuai ajaran islam. 

Dengan adanya pola pendidikan Islam maka diharapkan 

pengembangan pola fikir anak akan menjadi generasi penerus bangsa yang 
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Imtek dan Imtak. Para guru perlu menyadari akan pentingnya pola pendidikan 

Islam dalam mendidik generasi penerus bangsa ke depan, sehingga para 

generasi penerus bangsa akan menjadi para intelektual yang islami. 

b. Tujuan Pembinaan Akhlak 

Menurut Barmawi Umary, beberapa tujuan pembinaan akhlak adalah 

meliputi:  

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

menghindari yang buruk, jelek, hina, tercela.  

b) Supaya perhubungan kita dengan Allah SWT dan dengan sesama makhluk 

selalu terpelihara dengan baik dan harmonis.  

c) Memantabkan rasa keagamaan pada siswa, membiasakan diri berpegang 

pada akhlak mulia dan membenci akhlak yang rendah.  

d) Membiasakan siswa bersikap rela, optimis, percaya diri, menguasai emosi, 

tahan menderita dan sabar.  

e) Membimbing siswa kearah sikap yang sehat yang dapat membantu mereka 

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

menolong, saying kepada yang lemah dan menghargai orang lain.  

f) Membiasakan siswa bersopan santun dalam berbicara dan bergaul baik 

disekolah maupun di luar sekolah.  

g) Selalu tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada  Allah dan 

bermuamaah yang baik. 

 

 

3. Manfaat Memperbaiki Akhlak  

 

Akhlak merupakan mutiara hidup yang membedakan makhluk manusia 

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

hilang derajat kemanusiaannya.  

 

Akhlak atau kepribadian seseorang adalah yang terbentuk dari hasil 

internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan 
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untuk cara pandang, berfikir, bersikap, dan bertindak.
58

 Hal ini mengandung 

pengertian bahwa karakter merupakan kebijakan yang ditanamkan pendidik 

melalui internalisasi atau memasukan materi dan nilai yang mempunyai relevansi 

dalam membangun sistem berfikir dan berperilaku siswa. 

 

Dr. Hamzah Ya‟cub menyatakan bahwa 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, praktismemiliki 

keutamaan dengan derajat yang lebihtinggi. Dengan ilmu akhlak orang 

akan selalu berusaha memelihara diri supaya senantiasa berada pada garis 

akhak yang mulia dan menjauhi segala bentuk akhlak yang tercela  

b) Sebagai penuntun kebaikan  

Rasulullah SAW. sebagai telada utama karena beliau mengetahui akhlak 

mulia yang menjadi penuntun kebaikan manusia. 

c)  Memperoleh kesempurnaan iman  

Iman yang sempurna akan melahirkan kesempurnaan akhlak, dalam hadist 

Rasulullah SAW. yang artinya orang mukmin yang paling sempurna 

imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Dan sebaik-baik di antara kamu 

ialah yang terbaik kepada istrinya.  

d) Memperoleh keutamaan di hari akhir  

Orang-orang yang berakhlak luhur, akan menempuh kedudukan yang 

terhormat di hari akhirat.  

e) Memperoleh keharmonisan rumah tangga  

Akhlak merupakan faktor mutlak dalam menegagkan keluarga sejahtera. 

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

bahagia sekalipun kekayaan materinya melimpah ruah. 

 

Selanjutnya Mustafa Zahri mengatakan bahwa tujuan perbaikan akhlak itu, 

ialah untuk membersihkan kalbu dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah 
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sehingga hati menjadi suci bersih, bagaikan cermin yang dapat menerima Nur 

cahaya Tuhan.59  

 

Akhlak merupakan faktor mutlak dalam menegakan keluarga sejahtera. 

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

sekalipun kekayaan materinya melimpah ruah.60 

 
4.      Langkah-langkah Pembinaan Akhlak 

 
Pembinaan akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama dalam islam. Hal ini 

dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang utamanya 

adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam salah satu hadist beliau 

“innama bu’itsu liutammima makarin al-akhlak. (HR. Ahmad). “hanya saja aku diutus 

untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”.  

 
5.      Beberapa Hal yang Berkaitan dengan Pembinaan Akhlak  

 

A) Syarat-syarat pembinaan akhlak  

 

Beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembinaan guna 

menjamin tercapainya tujuan pembinaan akhlak adalah:  

 

1)  Mengusai keadaan psikis siswa-siswi. Dengan begitu guru akan mengetahui 

kebutuhan masing masing siswa sehingga tahu apa yang harus diberikan 

kepada setiap siswanya.  

2) Apa yang disukai dan tidak disukai oleh siswa juga harus diketahui oleh 

guru, supaya guru bisa membuat siswa-siswi tertarik sehingga memudahkan 

pembinaan.  
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3) Pelajari berbagai metode pembinaan. Dengan demikian guru akan mampu 

memberi metode yang tepat guna dan tidak monoton.  

4) Sediakan alat-alat yang tepat guna dalam rangka mendukung tercapainya 

tujuan pembinaan. Selain itu, secara pribadi guru harus memenuhi syarat 

sebagai seseorang yang mampu membina siswa-siswinya. Syarat-syarat 

yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah beriman, bertakwa, ikhlas, 

berakhlak mulia, berkepribadian yang integral, cakap,bertanggungjawab, 

mampu menjadi suri tauladan yang baik, memiliki kompetensi keguruan, 

dan sehat jasmani rohani.  

 

B)  Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak  

 

1) Agama.  

    Agama dalam membina akhlak manusia dikaitkan dengan ketentuan 

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

makruh dan haram. Ketentuan tersebut dijelaskan secara rinci di dalam 

agama. Oleh karena itu pembinaan akhlak tidak dapat dipisahkan dari 

agama. 

2)  Tingkah laku.  

Tingkah laku manusia ialah sikap seseorang yang dimanifestasikan 

dalam perbuatan. Sikap seseorang boleh jadi tidak digambarkan dalam 

perbuatan atau tidak tercermin dalam perilaku sehari-hari tetapi 

adanyakontradiktif antara sikap dan tingkah laku. Oleh karena itu, 

meskipun secarateoritis 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.  

3)  Insting dan naluri  

Keadaan manusia bergantung pada jawaban asalnya terhadap naluri. 

Akal dapat menerima naluiri tertentu, sehingga terbentuk kemauan yang 

melahirkan tindakan. Akal dapat mendesak naluri, sehingga keinginan 

anya merupakan riak saja. Akal dapat mengendalikan naluri sehingga 

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.  

4)  Nafsu  

Nafsu dapat menyingkirkan semua pertimbangan akal, memengaruhi 

peringatan hati nurani dan menyingkirkan hasrat baik yang lainnya. 

Contoh nafsu bermain judi, minuman keras, nafsu membunuh, ingin 

memiliki dan nafsu yang lainnya, mengarah kepada keburukan, sehingga 

nafsu dapat berkuasa dan bergerak bebas ke mana ia mau. 

5) Adat istiadat  
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Kebiasaan terjadi sejak lahir. Lingkungan yang baik mendukung 

kebiasaan yang baik pula. Lingkungan dapat menguba 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 kebiasaan primitif. Seseorang 

yang hidupnya dikatakan modern, tetapi lingkungan yang bersifat primitif  

bisa berupah kepada 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.  

6) Lingkungan  

Terdapat dua macam lingkungan, yaitu lingkungan alam dan pergaulan. 

Keduanya 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 seorang tidak dapat mengambil manfaat dari kecerdasan yang 

diwarisi. 

 

C ) Unsur-unsur pembinaan  

 

Berhasil tidaknya suatu pembinaan ditentukan oleh para pelakunya, dalam 

hal ini ada tiga unsur, yakni guru, siswa dan juga sekolah.  

 

1)  Guru/Pendidik  

Tugas dari pendidik atau guru adalah sebagai media agar anak didik 

mencapai tujuan yang dirumuskan. Tanpa pendidik, tujuan pendidikan 

manapun yang dirumuskan tidak akan tercapai, oleh sebab itu sangat 

diperlukan guru yang profesional karena guru yang profesional tentu akan 

lebih mampu dan lebih menguasai teori pelajaran yang akan diberikan dan 

tentu lebih berhasil pula sebagai guru untuk membina dan 

mengembangkan kemampuan siswa. Oleh karena itu, guru bukan orang 

biasa, tetapi harus memiliki kemampuan serta keahlian khusus yang tidak 

bisa dilakukan oleh sembarang orang.  

2)  Siswa .  

Siswa adalah orang yang belajar dan menerima bimbingan dari guru 

dalam kegiatan pendidikan. Antara guru dan siswa merupakan dua faktor 

yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa berdiri sendiri, dimana guru 

sebagai pemberi pelajaran dan siswa menerima pelajaran. Keduanya tentu 

harus aktif, bukan guru saja tetapi siswa dalam menerima pelajaran harus 

dengan perhatian dan minatyang besar. Oleh sebab itu, anak didik harus 

diperhatikan dalam kegiatan pendidikan karena anak didik merupakan 

objek pendidikan yang menjadi inti dari pendidikan. 
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3) Sekolah  

Sekolah merupakan tempat ke-2 dimana anak mendapatkan pendidikan 

agama yang membentuka perilaku keagamaan seseorang maka hakikat 

pendidikan dalam pendangan islam adalah mengembangkan dan 

menumbuhkan sikap pada diri anak.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 generasi muda dan guru adalah 

contoh tauladan dalam pembinaan akhlak bagi peserta didik. Sikap, 

kepribadian, agama, cara bergaul, berpakaian dari seorang guru adalah 

unsur-unsur yang penting yang kemudian akan diserap oleh peserta didik 
 

 

6.       Tugas dan Tanggung  Jawab  Guru  Akidah  Akhlak  dalam  Membina 

Akhlak  Peserta  Didik 

 

 

Pembahasan tentang guru agama sangatlah luas, karena begitu banyaknya 

referensi dan kajian tentang pembahasan mengenai guru agama, maka dari itu 

untuk mempermudah dalam memahami tentang pengertian guru agama penulis 

menjelaskan bahwa yang dimaksud guru dalam skripsi ini adalah guru sebagai 

pendidik formal. Secara umum definisi pengertian guru agama menurut para ahli 

sebagai berikut : 

a. Dalam kamus besar bahasa indonesia dinyatakan : guru adalah seseorang 
yang profesinya atau pekerjaanya mengajar, jadi kalau guru pendidikan 
agama adalah seseorang yang profesinya mengajar pendidikan agama 
islam.61 

b. Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan:Guru 
adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia 
dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.62 

c. H.M. Arifin, guru agama adalah hamba allah yang mempunyai cita-cita 
islami, yang telah matang rohaniah dan jasmaniah serta memahami 
kebutuhan perkembangan siswa bagi kehidupan masa depanya, ia tidak 
hanya mentransfer ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh siswa akan 
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tetapi juga memberikan nilai dan tata aturan yang bersifat islami ke dalam 
pribadi siswa sehingga menyatu serta mewarnai perilaku mereka yang 
bernafaskan islam.63 

d. Zuhairini dkk Guru agama adalah orang yang mempunyai tanggung jawab 
terhadap pembentukan pribadi anak yang sesuai dengan ajaran islam, ia 
juga bertanggung jawab kepada Allah SWT.64 

 
 
Dan masih banyak ahli dan para pakar pendidikan mendefinisikan istilah guru 

pendidikan agama akan tetapi beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwasanya guru agama adalah seseorang yang bertugas mengajarkan agama islam 

sekaligus membimbing anak didik kearah. 

 
Guru akidah akhak adalah guru yang mengajar salah satu pelajaran agama 

diaman tugas guru disini mewujudkan peserta didik secara islami. Dan dalam pelajaran 

akidah ahlak itu sendiri membahas tentang tingkah laku dan keyakinan iman. 

 
Dilingkungan sekolah seorang guru agama islam terutama guru akidah akhlak 

memiliki peran cukup besar untuk menanamkan nilai-nilai islami kedalam diri peserta 

didik. Hal ini bertujuan agar terbentuk perilaku atau karakter yang dapat dijadikan 

pegangan bagi peserta didik dalam menghadapi pengaruh-pengaruh negatif dari 

lingkungan luar. Sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh guru akidah akhlak sangat 

mempengaruhi perubahan perilaku siswa. 

 
Adapun tugas dan tanggung jawab guru akidah akhlak menyerupai guru agama 

Islam secara umum adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Zuhairini dkk, bahwa 

pendidikan Islam yang diterapkan harus mampu: 

a. Mengajari ilmu pengetahuan agama 
b. Menanamkan keimanan kedalam jiwa anak 
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c. Mendidik anak agar taat menjalankan ajaran agama 
d. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia.65 

 
 

Selanjutnya Rosmali menyatakan bahwa tugas seorang guru itu mencangkup beberapa 

hal, yaitu guru memiliki tugas  yang beragam yang berimplementasikan dalam bentuk 

pengabdian. Tugas tersebut meliputi bidang profesi meliputi mendidik, mengajar dan 

melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan 

kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada 

siswa.66  

 
 Pencapaian kedewasaan serta terbentuknya akhlak anak didik yang islami 

sehingga terjalin keseimbangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian juga guru 

pendidikan agama tersebut berbeda dengan guru-guru bidang studi lainnya, guru agama 

disamping melaksanakan tugas dan pembinaan bagi peserta didik ia juga membantu 

dalam pembentukan akhlak dan mental anak didik tersebut sehingga anak didik tersebut 

dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi keimanan dan ketakwaanya kepada 

sang pencipta, karena itu guru pendidikan agama masuk kedalam kelas dengan apa yang 

ada padanya sangat menunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas pendidikan 

agama bagi peserta didik, misalnya caranya berpakaian, berbicara, bergaul, makan, 

minum, serta diam nyapun mempunyai arti yang sangat penting karena paling tidak 

segala perilaku aktifitasnya disoroti oleh lingkungan terutama tauladan bagi peserta 

didik.67 
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Agama islam mengajarkan baik didalam Al-Qur’an maupun Hadist Rasululloh 

SAW, bahwa setiapumat islam wajib mendakwahkan menyampaikan dan memberikan 

pendidikan agama islam kepada yang lain sebagaimana dipahami dari firman allah dalam 

surat An-Nahl ayat 125 : 

 
 

Artinya : Serulah manusia kepada jalan tuhhanmu dengan hikmah dan pelajaran 
yang baik. 

 
Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa siapapun dapat menjadi 

pendidik agama Islam atau disebut guru agama asalkan dia memiliki kemampuan, 

pengetahuan serta mampu menggimplikasikan nilai yang relevan dalam pengetahuan itu 

yakni sebagai penganut agama yang patut dicontoh dalam agama yang diajarkan dan 

bersedia menularkan pengetahuan agama serta nilainya kepada orang lain. 

 

Akan tetapi lebih merupakan masalah yang sangat kompleks dalam arti setiap kegiatan 

pembelajaran pendidikan agama akan dihadapkan dengan permasalahan yang kompleks 

misalnya masalah peserta didik dengan berbagai macam latar belakangnya, sarana apa 

saja yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan pendidikan agama, bagaimana cara 

atau pendekatan apa yang digunakan dalam pembelajaran, bagaimana 

mengorganisasikan dan mengelola isi pembelajaran agama tersebut dan seberapa jauh 

tingkat efektifitas dalam kegiatan tersebut serta usaha apa yang dilakukan untuk 

menimbulkan daya tarik siswa demikian seterusnya. Dengan dasar seperti itulah maka 
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pendidik agama mempunyai masalah sangat kompleks, yang membutuhkan kajian 

seacara mendalam, dalam kerangka kependidikan secara umum dapat dikatakan bahwa 

perilaku guru agama dipandang sebagai sumber pengaruh sedangkan tingkah laku siswa 

sebagai efek dari berbagai proses tingkah laku dari kegiatan interaksi dalam kehidupan. 

 
Tugas guru agama di sekolah dalam Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang 

guru dan dosen Pasal 20 disebutkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru 

berkewajiban : 

a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang 
bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 

b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi 
secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni. 

c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, 
agama, suku, ras, dan kondisi, fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan 
status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. 

d. Menjunjung tinggi peraturan pendidikan, perundang-undangan, hukum, dan 
kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika 

e. Dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan. 
 
 
Mendidik sendiri mempunyai 13 Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang dan 

dosen, makna yang cukup luas jika dikaji secara mendalam, mendidik disini sebagian 

dilakukan dalam bentuk mengajar sebagaimana dalam membiasakan hal yang baik san 

sebagainya. 

 
Menurut seorang tokoh sufi yang terkenal yakni imam al-Ghozali memberikan 

spesifikasi tugas guru agama yang paling utama adalah menyempurnakan, 

membersihkan, serta mensucikan hati manusia agar dapat mendekatkan diri kepada 

Allah SWT, karena tindakan yang akan dan telah dilakukan oleh seorang guru senantiasa 
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mempunyai arti serta pengaruh yang kuat bagi para santri atau siswanya, maka guru 

harus berhati-hati dalam menjalankan aktivitas sehari hari. 

 
Menurut Zuhairini, tugas guru agama yang antara lain adalah : 

1. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama islam 
2. Menanamkan keimanan dalam jiwa anak 
3. Mendidik anak agar taat dalam menjalankan ibadah 
4. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia.68 

 

 

Berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu pembentukan akhlak dan 

budi pekerti yang mampu menghasilkan orang-orang yang bermanfaat, jiwa yang 

bersih, mempunyai cita-cita yang luhur, berakhlak mulia, mengerti tentang 

kewajiban dan pelaksanaannya, dapat menghormati orang lain terutama kepada 

kedua orang tua, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 

 

Seorang pendidik yang mempunyai sosok figur akan senantiasa 

menampilkan perilaku pendukung nilai-nilai yang dibawa oleh para Nabi dan 

Rasul, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya seorang guru agama 

memiliki dua tugas, yakni mendidik dan mengajar. 

 

Mendidik dalam arti membimbing atau memimpin anak didik agar mereka 

memiliki tabiat dan akhlak yang baik, serta dapat bertanggung jawab terhadap 

semua yang dilakukan, terutama berguna bagi bangsa dan negara. 

 

Menurut pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tugas dari 

guru agama itu sendiri yang terkait dengan peran guru agama disekolah guru 

agama seebagai pembimbing agama bagi anak didik atas dasar tanggung jawab 
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 Zuhairini dkk. Op.Cit. h.35. 



62 
 

dan kasih sayang serta keikhlasan guru, dalam hal ini adalah guru agama 

mempunyai peran yang sangat penting bagi anak didik dalam mempelajari, 

mengkaji, mendidik dan membina mereka didalam kehidupannya, juga dalam 

mengantarkan menuntut ilmu untuk bekal kelak mengarungi samudra kehidupan 

yang akan mereka lalui, hendaknya seorang guru tidak segan-segan memberikan 

pengarahan kepada anak didiknya, ketika bekal ilmu yang mereka dapatkan untuk 

menjadikan mereka menjadi insan kamil, disamping itu  juga seorang guru 

haruslah memberikan nasehat-nasehat kepada anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III  

METODELOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

  

Menurut Sumardi Suryabrata,“Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu 

rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna 

mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap 

pertanyaan-pertanyaan tertentu”. Sedangkan menurut Sugiono secara umum 
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metode penelitian diartikan sebagai “Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu”.
69

 Berangkat dari pendapat tersebut, penelitian ini 

difokuskan untuk memperoleh gambaran data di lapangan mengenai Peranan 

Guru Akidah Akhlak Dalam Membina Akhlak Peserta Didik Di MIN 2 Teluk 

Betung Bandar Lampung.  

 
B. Jenis Penelitian  

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif, adapun yang dimaksud dengan deskriptif yaitu suatau penelitian 

sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah 

yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variable. Penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 
70

 

 

Penulis turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan dan objek yang akan dibahas. Peneliti lapangan ini adalah untuk 

mengetahui Peranan Guru Akidah Akhlak Dalam Membina Akhlak Peserta Didik 

di MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung 

 
C. Ruang Lingkup Penelitian  

 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil obyek penelitian yaitu tentang 

“Peranan Guru Akidah Akhlak Dalam Membina Akhlak Peserta Didik di MIN 2 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta, Bandung, 2010, h. 3. 
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2007, h.115. 
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Teluk Betung Bandar Lampung”, terdiri dari “Guru Akidah Akhlak ”, dan 

perserta didik di kelas V(a) , Kemudian daerah penelitian ini berada di MIN 2 

Teluk Betung Bandar Lampung pelaksanaan ini dilakukan di tahun ajaran 2016 

 

D. Tekhnik Pengumpulan Data  

 

Tekhnik pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

tekhnik lapangan. Kemudian di dalam penelitian lapangan ini peneliti 

menggunakan metode interview, metode observasi dan metode dokumentasi, yaitu 

sebagai berikut: 

 
1.  Metode Interview  

Interview adalah “Salah satu metode pengumpulan data yang 

mengadakan wawancara atau Tanya jawab (lisan) untuk memperoleh data. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Sutrisno Hadi metode interview adalah 

salah satu cara untuk mendapatkan data dan Tanya jawab lisan dimana dua 

orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik”.
71

 

 

Apabila dilihat dari sifat atau tekhnik pelaksanaanya, maka interview 

dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 

1. Interview terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok-pokok 

masalah yang diteliti. 

2. Interview tak terpimpin (bebas) adalah proses wawancara dimana interview 

tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokokdari fokus 

penelitian dan interview. 
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 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Fakultass Psikologi UGM, Yogyakarta, 1986, h. 

138. 
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3. Interview bebas terpimpin adalah kombinasi keduanya, pewawancara hanya 

membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses 

wawancara berlangsung mengikuti situasi.72 

 

 

Dalam Penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, 

artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang di 

interview untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri dan 

pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, 

selanjutnya dalam proses pewawancara berlangsung mengikuti situasi. 

 

Metode interview ini dilakukan langsung dengan guru Akidah 

Akhlak,  peserta didik di kelas V (a)  dan masyarakat sekolah untuk 

mendapatkan data tentang Peranan Guru Akidah Akhlak Dalam Membina 

Akhlak Peserta Didik di MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung 

 

2. Metode Observasi 

 

Observasi menurut Sutrisno Hadi adalah “Pengamatan langsung 

terhadap fenomena-fenomena obyek yang diteliti secara obyektif dan 

hasilnya akan dicatat secara sistematis agar diperoleh gambaran yang lebih 

kongkrit tentang kondisi lapangan”. 

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa observasi 

merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara 

langsung peristiwa atau kejadian yang menjadi objek penelitian.  
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Adapun jenis metode observasi berdasarkan peran yang dimainkan 

yaitu dikelompokkan menjadi dua  bentuk sebagai berikut: 

1. Observasi partisipan yaitu peneliti adalah bagian dari keadaan ilmiah, 

tempat dilakukannya observasi. 

2. Observasi non partisipan yaitu dalam observasi ini peranan tingkah laku 

peneliti dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kelompok yang 

diamati kurang dituntut.73 

 

Adapun jenis observasi yang penulis lakukan adalah observasi non 

partisipan yaitu penulis tidak tinggal ditempat penelitian, akan tetapi 

sekali-kali datang kewilayah penelitian dan mencatat gejala-gejala yang 

ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti yang tidak 

diperoleh melalui metode pokok untuk mendapatkan data skunder guna 

mendukung data primer. Peneliti seperti penonton ia melakukan 

pendekatan obyektif, ia merasa seperti orang luar. 

 

Metode ini digunakan untuk mengobservasi tentang peranan guru 

Akidah Akhlak dalam membina akhlak peserta didik di MIN 2 Teluk 

Betung Bandar Lampung. 

 

3. Metode Dokumentasi  

 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai data mengenai 

apa-apa yang belum diketahui/diperoleh dari metode yang sebelumnya 
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sebagai acuan penelitian yang dilakukan seperti catatan, transkrip, buku, 

surat majalah, agenda, dan lain-lain yang dapat membantu penelitian ini. 

Hal ini sesuai dengan definisi metode itu sendiri.Sejumlah data yang 

tersedia adalah data verbal seprti dalam “surat-surat, catatan (jurnal), dan 

lain-lain. Kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan-tulisan disebut 

dalam dokumentasi dalam arti sempit. Dokumentasi ini dalam arti luas 

meliputi dokumen-dokumen, artikel, fhoto, dan lain-lain”.
74

 

 

Dengan menggunakan metode ini, Penulis bermaksud 

mengumpulkan data melalui catatan-catatan yang dimiliki dari pihak 

sekolah yang berkenaan dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

berbasis akhlak, kondisi obyektif MIN 2 Bandar Lampung  seperti sejarah 

berdirinya, jumlah guru, jumlah perserta didik, sarana, prasarana, dan lain-

lain. 

 

E. Analisis Data 

 

Menganalisis merupakan langkah yang sangat kritis sekali dalam penelitian dengan 

data yang dikumpulkan dalam penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

 
a. Reduksi data 

Reduksi data atau proses transformasi diartikan “sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, 
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transformasi data yang muncul dari catatan-catatan dilapangan yang 

mencakup kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap 

mungkin, dan memilah-milah kedalam konsep, kategori atau tema-tema 

tertentu”.
75

 

 

Dalam kegiatan ini peneliti menajamkan analisis, menggolongkan atau 

mengkatagorikan kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, 

mengarahkan membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data 

sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat dilarikan diverifikasi. 

 Pada tahap reduksi data, data yang dikumpulkan berupa pada observasi 

tentang pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter dan observasi 

terhadap akhlak perserta didik dalam proses pembelajaran serta data 

interview mengenai implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dalam membentu akhlak Islami peserta didik di MIN 2 Teluk Betung 

Bandar Lampung. Data ini akan dipilah-pilah sesuai dengan konsep, 

kategori atau tema-tema tertentu yaitu mengenai peranan guru agama 

islam dalam membina akhlak peserta didik, baik dari pelaksanaan, akhlak 

peserta didik, maupun penerapan guru Pendidikan Agama Islam dalam 

membina akhlak peserta didik. 

 
b. Display Data 

  Display data atau penyajian data adalah kegiatan “Kegiatan yang 

mencakup mengorganisasikan data-data dalam bentuk tertentu sehingga 
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terlihat sosok secara utuh. Display Data dapat terbentuk uraian naratif, 

bagan, hubungan antara katagori, diagram, alur dan lain sejenis atau 

bentuk-bentuk lain”.
76

 

 

Yang paling digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Hal ini dalam 

mendisplaykan data mengenai implementasi pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dalam membina akhlak Islami peserta didik kedalam urutan 

sehingga strukturnya dapat dipahami. Selanjutnya setelah dilakukan 

analisis mendalam. 

 
c. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan) 

 

Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau 

memahami makna atau arti, ketentuan, pola-pola, penjelasan, atau sebab 

akibat, atau penarikan kesimpulan, sebenarnya hanyalah sebagian dari 

suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. 

 

Dalam menarik kesimpulan akhir, penulis menggunakan metode 

berpikir induktif. Berpikir induktif: “berangkat dari fakta-fakta yang 

khusus, pristiwa-pristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta dan 
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peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang 

bersifat umum”.
77

 

 

Pada tahap ini data yang telah disajikan dan dikomentari untuk 

mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak 

lanjuti, kemudian ditarik kesimpulan secara umum menggunakan metode 

induktif mengenai Peranan Guru Akidah Akhlak Dalam Membina Akhlak 

Peserta Didik di MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung. 
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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN,  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Secara Umum MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung 

 

Berdasarkan Undang – undang nomor 2 tahun 1989 tentang system 

Pendidikan Nasional, ditetapkan bahwa Pendidikan Nasional berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan 

mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang terencana, terarah, terpadu dan 

berkesinambungan. Salah satunya upaya itu adalah senantiasa melakukan 

perbaikan di lembaga pendidikan termasuk MIN. 

 

Sehubungan dengan hal itu, MIN 2 Teluk Betung tidak ingin ketinggalan 

untuk ikut dalam memperbaiki kualitas pendidikan di lingkungan Madrasah. Ini 

mengingat sebagian masyarakat masih memiliki image yang keliru, bahwa 

madrasah adalah lembaga pendidikan terbelakang ditinjau dari banyaknya aspek, 

diantaranya : Aspek SDM, Sarana Prasarana, Kurikulum, Input dan Output siswa 

dan pengelolaan madrasahnya. 

 

Anggapan itu justru semakin memacu MI untuk terus berbenah dan 

mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa image yang keliru, itu tidak 

seluruhnya benar. Madrasah dengan pertolongan Allah SWT. Akan mampu 
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bersaing dengan sekolah umum. Apalagi semenjak tahun 1989 MI telah 

ditetapkan sebagai sekolah umum tingkat dasar yang berciri kahs agama Islam, 

yang dibawah naungan Departemen Agama. 

 

Penetapan ini membawa dampak yang sangat positif bagi perkembangan 

madrasah, sebab penetapan ini berimplikasi terhadap penerapan kurikulum. 

Kurikulum yang ditetapkan di tingkat SD sama dengan yang ditetapkan di  MI. 

bahkan di MI memiliki kelebihan, diantaranya adalah beberapa pelajaran yang 

bermuatan agama Islam yang tidak diajarkan di sekolah umum tingkat dasar (SD). 

Justru menjadi wajib untuk diajarkan di MI, yaitu : Bahasa Arab, Al Qur‟an 

Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqh dan SKI. Dengan adanya kelebihan ini seharusnya 

membuat kita dan masyarakat bangsa untuk menyekolahkan putra-putrinya di 

Madrasah. 

 

4. Sejarah Singkat Berdirinya MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung. 

 

  Pendidikan merupakan masalah yang sangat penting bagi setiap bangsa, 

terlebih bagi bangsa yang sedang membangun dan pendidikan itu merupakan 

kerjasama yang tidak pernah usai. Maka dari iyu kita mengolah azas pendidikan 

yaitu dikenal dengan istilah “life long education” (pendidikan seumur hidup), baik 

dengan cara formal maupun non formal, atau dengan kata lain bahwa pendidikan 

itu tidak akan mempunyai batas waktu. 

 

Dengan azas itulah kita mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan 

terutama bagi bangsa Indonesia yang tentunya diukur dengan kemampuan masing 
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– masing. Yang mana pendidikan itu menjadi tanggung jawab keluarga, 

masyarakat dan pemerintah. Sedangkan dalam pelaksanaan ketiga unsur tersebut 

perlu menjalin kerjasama demi suksesnya tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. 

Mengingat selalu bertambahnya anak usia sekolah, maka keperluan masyarakat 

dalam dunia pendidikan agama akan semakin meningkat pula, terutama pada  

tingkat Madrasah Ibtida‟iyah (MI) atau sederajat. 

 

Oleh sebab itu atas landasan SK Menteri Agama No.2 / 1959 Tentang 

berdirinya MIN Teluk Betung di Tanjung Karang, maka berdirilah MIN Teluk 

Betung di Tanjung Karang. Namun akibat SK tersebut tidak sesuai atas prakarsa 

Walikotamadya Tanjung Karang -Teluk Betung  (Bpk.Tabrani Daud) meminta 

agar supaya Bpk.Hasanudin mencarikan tanah berukuran 40 x 60 M
2
. Maksudnya 

adalah agar MIN Teluk Betung yang berada di Tanjung Karang akan dipindahkan. 

Kemudian bermusyawarahlah para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Kepala 

kampung pada saat itu antara lain : 

1.  Hasanuddin.MA ( Tokoh Agama ) 

2.  RI. Hayan ( Tokoh Masyarakat ) 

3.  Ismail Jahri ( Kepala Kampung ) 

4.  Saprudin Jahri ( Tokoh Pemuda ) 

5.  M. Dinah ( Tokoh Masyarakat ) 

 

Kelima orang tersebut bermusyawarah dengan Pewakaf tanah, akhirnya 

diberikanlah tanah wakaf untuk MIN Teluk Betung seluas 40 x 60 M
2
. Setelah 

dilaporkan kepada Walikota bahwa tanah sudah didapatkan maka Walikota 
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langsung membangun Madrasah ini sebanyak 6 lokal, 1ruang guru dan WC serta 

dilengkapi mobelernya. Setelah itu maka pada tanggal 1 Juli 1969 beroperasilah 

Madrasah Ibtida‟iyah Negeri I Teluk Betung untuk pertama kalinya dengan 

jumlah murid 376 siswa. Pada saat itu  Kepala Madrasah dipimpin oleh 

Bpk.Hasanuddin.MA, dan dibantu oleh guru – guru antara lain adalah : 

1. M.Tohir Rabudin 

2. Abu Nawas Usin 

3. Muzna Alwi 

4. Asna Zainudin 

 

Kemudian pada tahun antara 1981 s/d 1982 Kepala Kecamatan TBU 

Bpk.Drs Merayu Sukma mempunyai inisiatif memberikan sebagian tanah MIN 

untuk membangun SDN 1 Kupang Kota. Sehingga tanah MIN yang tadinya 

berjumlah 2.400 M
2
 menjadi 1759,6 M

2
.  

 

Seiring dengan perkembangan zaman maka MIN 2 Teluk Betung terus 

berkembang dan telah beberapa periode berganti Kepala. Adapun Kepala-kepala 

MIN 2 Teluk Betung dari pertama sampai sekarang  adalah  : 

1. Hasanuddin.MA  (1969 – 1981) 

2. Halimi Sirat   ( 1981 – 1982) 

3. Hi.Fahyumi   ( 1982 – 1983) 

4. Askanuddin   ( 1983 – 1987) 

5. Khusairi Kadir,A.Ma ( 1987 – 2003) 

6. Wahyudin.SA,A.Ma (2003 – 2007 ) 
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7. Thintisnawati, S. Ag ( 2007 – 2013 )  

MIN 2 Bandar Lampung berdiri sejak tahun 1969. Gedung 

dibangun oleh Pemerintah yaitu Walikota Bandar Lampung. Terletak di Jalan 

Drs. Warsito No. 50 Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara Kota 

Bandar Lampung berdiri diatas tanah wakaf seluas 2.400 M
2
. Namun pada 

tahun 1982 berubah menjadi 1759,6 M
2
. 

 

2.  Visi dan misi  MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung 

  

VISI  :  Mempersiapkan sumber manusia yang Islami berkualitas dan 

                           Populis 

MISI  :  Membentuk insane yang beriman, taqwa, cerdas, trampil, dan   

                            Islami 

 

Tujuan dari dibuatnya visi dan misi tersebut agar Lulusan MIN 2 Teluk 

Betung Bandar Lampung memiliki akhlak dan berkepribadian mulia, mampu 

bersaing dalam kualitas dan kwantitas, serta menjadi kebanggaan masyarakat. 

 

3.     Kondisi secara umum MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung. 

 

Dari sisi bangunan fisik MIN 2 Bandar Lampung telah memiliki 

banyak kemajuan yaitu : 

- Ruang Kepala, Ruang Guru dan TU  : 1 Buah 

- Ruang Kelas     : 6 Buah 

- Ruang Perpustakaan dan  UKS  : 1 Buah 
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- Musholla     : 1 Buah 

- WC dan Kamar mandi Kepala   : 1 Buah 

- WC dan Kamar mandi Guru   : 1 Buah 

- WC dan Kamar mandi Siswa   : 2 Buah 

- Lapangan Bola Basket    : ½ Lapangan 

- Taman Sekolah 

 Sedangkan daftar guru yang mengajar , dan jumlah murid tahun ajaran 

2015/2016 yang terdapat di MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung sebagai 

berikut :  

Data Guru MIN 2 Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2015/2016 

 

No Nama Gelar Jabatan/bidang study 

1 AGUSTAMI, S.Ag Kepala sekolah/ Fiqh 

2 ENTONG M A.Ma IPS 

3 Dra.KISMIYATI S.Pd  Bahasa Indonesia 

4 MUTIARA A.Ma S.Pd MTK, Qur‟an Hadits 

5 SITI AMINAH A.Ma MTK, Aqidah Ahlak 

6 YUYUN W S.Ag SKI 

7 LISDA S.Ag FIQH 

8 HOLIDA HANUM S.Pd.I Bahasa Inggris 

9 ROSALINA NURSYAM S.Pd Bahasa Arab 

10 MELIYANA,A.Ma S.Si Qur‟an Hadits 

11 SEPTI RATNASARI A.Ma PKN 

12 TATI ASMARA  J A.Ma Bahasa Indonesia 

13 EAVAWATI S.Pd Aqidah Ahlak 

14 SALINAH S.Pd Fiqh 

15 FADHLAH HAMHIJ A.Ma Penjaskes 

16 NURHANNA S.Pd Bahasa Arab 

17 M.SIDDIQ  S.Ag IPA, IPS, Aqidah Ahlak 

18 ASTUTI.M A.Md  Bahasa Lampung 

19 DEVI ATIKA S.Ag IPA 

20 M.NASIHIN HAQ A.Ma MTK 

21 MUSLIATI   

22 TRI MURTI AMBAR W S.Pd MTK 
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22 FATHIROH FAULITA, S.Ag Aqidah Ahlak 

23 M. ROJI   Penjaskes 

24 ARNASA   

 

Sumber : Dokumentasi Tata Usaha MIN 2 Bandar Lampung Tahun 

2015/2016 

 

 

B .    ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

1. Peran Guru Pendidikan Agama Islam atau Akidah Akhlak dalam 

Membina  Akhlak Peserta Didik di MIN 2 Teluk Betung Bandar 

Lampung 

 

Masa depan siswa secara umum banyak bergantung pada guru. Guru yang 

pandai, Bijaksana mempunyai kemampuan dan keikhlasan terhadap 

pekerjaanya mampu mendidik siswa kearah yang positif. 

 

Guru menyadari bahwa siswa yang datang kesekolah untuk belajar itu 

belum tentu atas kemauanya sendiri, tetapi mungkin karena memenuhi 

keinginan orang tuanya. Semasa siswa itu tidak dapat melaksanakan kebutuhan 

akan pelajaran yang diberikan kepadanya, ia hanya menjalankan tugas yang 

diajarkan guru. Bahkan barangkai siswa itu terpaksa duduk mendengarkan guru 

akan tetapi perhatiannya kurang terhadap penjelasan guru. 

 

Dari pemahaman di atas tampak bahwa guru mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam upaya membentuk, mengarahkan, dan membina siswa 

sehingga ia mampu menjadikan seorang siswa berakhlakul karimah dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Proses belajar megajar di dalam kelas, bukan hanya transfer ilmu 

pengetahuan akan tetapi dapat dapat dilakukan pembiasaan-pembiasaan positif 

yang dapat membuat anak meniru pembiasaan tersebut. Seperti bertutur kata 

yang lembut, mengucap salam, menghargai pendapat teman, tidak memaki 

teman, dan berprilaku sopan terhadap guru atau orang tua di luar sekolah. 

 

Peneliti mengamati cara penyampaian guru di dalam kelas mudah 

dimengerti siswa, metode-metode yang digunakan dalam satu pelajaran pun 

bervariasi, seperti metode ceramah, bercerita yang diselingi dengan pesan-

pesan moral, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, sehingga siswa tidak jenuh 

dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas.
78

 

 

Pola pembinaan akhlakul karimah yang ditetapkan, dilatihkan, dan 

dibiasakan kepada siswa yang dilakukan oleh guru melalui contoh-contoh, 

pembiasaan, dan keteladanan terkadang masih tidak dapat melekat dalam 

kepribadian siswa dikerenakan lingkungan luar yang dapat merusak 

kepribadian siswa menjadi kurang baik.  

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran guru dan peran 

lingkungan sekolah dalam membina akhlak siswa sangat-sangat diperlukan 

agar dapat membuat akhlak siswa membaik. 

 

Dilingkungan MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung peneliti melihat 

kurang baiknya akhlak beberapa murid. seperti contoh berkata kasar, 

                                                           
78

  Peneliti, Observasi, Ruang Kelas V (A), 10 November 2016 
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menganggu kawan sekitar, kurang patuhnya terhadap guru, mengobrol atau 

berisik di dalam kelas. 
79

 

 

Semua hal di atas tidak dapat langsung kita salahkan terhadap guru atau 

lingkungan sekolah. Tetapi bisa saja akhlak siswa memburuk diluar lingkungan 

sekolah, atau pola pergaulanya diluar sekolah. Disini peran guru dan peran 

lingkungan sekolah untuk membina akhlak sangat diuji untuk merubah siswa 

yang kurang baik menjadi baik.     

 

Guru mempunyai tugas-tugas yang dikemukakan oleh S.Nasution, 

diantaranya sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pola pembinaan 

akhlakul karimah yang ditetapkan, dilatihkan, dan dibiasakan kepada para 

siswa yang dilakukan oleh guru melalui contoh pembiasaan, dan keteladanan. 

Siswa cenderung meneladani gurunya. Dasarnya adalah secara psikologis anak 

memang senang meniru, tidak saja yang baik, yang jelekpun ditiru. 

 

Maka guru memberikan keteladanan seperti guru melakukan bebrapa 

kegiatan diantaranya guru mengajarkan tepat waktu : waktu datang dan waktu 

pulang, bertutur kata baik, menyayangi teman, tegas dan menjaga kebersihan di 

dalam kelas. Pola pendidikan seperti ini akan melekat dalam pikiran dan nurani 

siswa, seehingga melahirkan pengalaman individu siswa yang memunculkan 

sikap dan kpribadian mulia. 

 

                                                           
79

 Peneliti, Observasi, MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung, 11 November 2016 
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Bapak sidiq guru mata pelajaran akidah akhlak menggunakan metode 

ceramah, tanya jawab, dan diskusi di dalam kelas. Penggunaan metode 

diharapkan agar anak tidak jenuh dalam pelajaran, dan agar siswa dapat mudah 

mengerti pembelajaran.
80

 

 

Jumlah siswa dikelas 5A ada 40 orang. Jumlah ini sebenarnya membuat 

tugas seorang guru semakin lebih berat untuk mengontrol semua siswa agar 

proses belajar mengajar berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dikarenakan 

jumlah murid yang lumayan banyak di dalam kelas ,membuat peran guru harus 

semakin aktif untuk mengawasi dan mengontrol siswa. 

 

Proses belajar mengajar di dalam kelas juga diamati, jika ada seorang 

siswa yang tidak mengerjakan PR maka siswa tersebut dihukum, hukumanya 

adalah mengerjakan soal yang diberikan guru dan mengerjakanya diluar kelas 

atau dengan cara berdiri didepan kelas sampai waktu pelajaran habis. Hal ini 

dilakukan agar siswa jera dengan perbuatanya, jika dihukum dengan hukuman 

yang ringan maka dikhawatirkan akan diulangi lagi.
81

 

 

Penulis juga mengamati bahwa beberapa guru sebagai tokoh teladan dalam 

mencontohkan sikap teladanya dengan membiasakan tertib mengucap salam, 

jika guru setiap masuk mengucapkan salam itu dapat diartikan sebagai usaha 

membiasakan. Apabila siswa masuk kelas tidak mengucapkan salam, maka 
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  Bapak M Siddiq, S.Ag, Wawancara, 10 November 2016 
81

 Peneliti, Observasi, 16 November 2016 
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guru mengingatkan agar masuk ruangan hendaknya dengan mengucapkan 

salam.
82

 

 

Kemudian dalam membina akhlakul karimah siswa disekolah, memang 

tidak hanya cukup dengan mengedepankan peranan keteladanan guru, 

melainkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan di sekolah. 

 

Adanya efek keteladanan kepala sekolah dan guru terhadap akhlakul 

karimah siswa tercermin dalam prilaku siswa, selain faktor keteladanan guru 

tentunya banyak faktor lainya yang berpengaruh terhadap suksesnya 

penanaman nilai akhlak dilingkungan sekolah.  

 

Faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi faktor eksternal dan internal. 

Faktor internalnya terdiri atas motivasi siswa untuk berakhlakul karimah, 

kemalasan siswa untuk konsisten dengan tata krama dan tata tertib, pihak-pihak 

yang ditunjukan dalam menanamkan dan mengawasi prilaku siswa.  

 

Sementara faktor eksternalnnya diantaranya meliputi latar belakang siswa 

yang beragam, banyaknya muatan ajar keagamaan yang dapat menjadi 

motivasi siswa untuk menegakkan nilai akhlakul karimah, adanya jadwal 

kegiatan siswa yang ketat, adanya tata krama dan tata tertib yang dibakukan, 

serta sistem kontrol yang konsisten dan tegas dari pengelola sekolah. 

 

 

2.  Peranan Guru Akidah Akhlak dalam Membina Akhlak Peserta Didik di 

MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung 
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 Peneliti, Observasi, Ruang Kelas V (A), 16 November 2016 
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Peranan guru akidah akhlak lebih berat dari guru-guru bidang studi lainya. 

Sebab selain ia sebagai pengajar yang menyampaikan ilmu pengetahuan 

tentang akhlak, ia juga dituntut untuk mengemplementasikan seluruh ilmu 

pengetahuannya secara nyata dalam bentuk sehari hari. Hal inilah yang 

membedakan kenapa guru agama sangat penting dalam pembentukan 

kepribadian siswa. Selama peneliti berada dilapangan peneliti memperhatikan 

guru yang bersangkutan dalam penelitian ini guru memfokuskan pada guru 

bidang study Akidah Akhlak yaitu Bapak M. Siddiq S.A. Bapak Siddiq dalam 

hal tanggung jawab adalah cukup baik. Guru tersebut selalu memenuhi 

tanggung jawabnya sebagai pendidik dan pengajar disekolah.
83

  

 

Setiap selesai materi pembelajaran, ia selalu memberikan tanya jawab 

kepada siswa, tugas baik berupa ulangan harianataupun pekerjaan rumah. Ia 

selalu hadir kesekolah, kalaupun berhalangan hadir masuk kekelas 

dikarenakan ada tugas dari sekolah ia tetap memberikan tugas untuk 

dipelajari oleh siswa-siswanya.
84

 

 

Data tersebut tidak hanya peneliti dapatkan dari hasil observasi, namun 

peneliti juga menanyakan kembali kepada bebrapa siswa. Peneliti membaur 

ditengah-tengah siswa agar lebih mudah untuk memperhatikan dan menggali 

lebih dalam lagi tentang akhlak siswa secara natural. 
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 Peneliti, Observasi, 10 November 2016 
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 Peserta Didik Kelas V (A), Wawancara, 16 November 2016 
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Namun  kurang berhasilnya peran guru untuk membina akhlak peserta 

didik di MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung bukan sepenuhnya keslahan 

dari guru dan sekolah. Karena pada dasarnya sekolah bertujuan untuk 

membina siswa agar menjadi siswa yang cerdas, berkelakuan baik , memiliki 

tata krama sopan santun, dan serta disiplin.  

 

Tetapi terdapat bebrapa faktor yang membuat kurang bainya akhlak siswa. 

Disini penulis membuat faktor pendukung dan penghambat guru pendidikan 

agama islam dalam membina akhlak peserta didik . 

 

1. Faktor pendukung 

  

a. Tenaga Pendidikan yang profesional 

Dewan guru MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung merupakan 

tenaga yang profesional dalam membina akhlak. Disini guru 

dituntut untuk saling bekerja sama dan membantu siswa tidak 

hanya dibebankan kepada guru tertentu saja melainkan seluruh 

guru dan warga sekolah. 

MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung dalam setiap kegiatan 

keagamaan tidak hanya guru agam saja yang bertanggung jawab 

tetapi seluruh guru yang ada, sehingga semua guru memiliki 

kewajiban dan tugas bersama atas perilaku siswanya. 

 

b. Partisipasi aktif masyarakat disekitar lingkungan sekolah 
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Keberadan lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap 

pembinaan akhlak. Kerjasama sekolah dengan orang tua untuk 

mengawasi pergaulan anaknya diluar sekolah sudah berjalan 

dengan baik, karena di awal siswa masuk sekolah orang tua siswa 

dikumpulkan, diberi penjelasan dan diajak bekerjasama untuk ikut 

mengawasi dan membimbing anaknya ketika dirumah, sehingga 

jika ada siswa yang bermasalah di sekolah. Orang tuanya akan 

dipanggil kesekolah untuk diberi penjelasan mengenai apa yang 

dilakukan anaknya dan diajak bermusyawarah untuk mengambil 

solusi yang terbaik buat anaknya, sehingga oraang tua akan merasa 

malu, menegur, dan mengawasi anaknya dengan baik saat dirumah. 

 

Masyarakat sebagai lembaga pendidikan ketiga setelah orang tua 

dan sekolah juga ikut bertanggung jawab dalam pembentukan 

akhlak siswa, karena keberadaan siswa dimasyarakat lebih banyak 

dan lebih lama dibandingkan disekolah, sehingga selain bekerja 

sama dengan orang tua, sekolah juga bekerja sama dengan tokoh 

agamaa dan masyarakat. Adanya lembaga keagamaan seperti 

majelis Ta‟lim maupun pengajian al-Qur‟an dilingkungan siswa, 

mempunyai andil yang besar dalam pembentukan akhlak dan 

sangat membantu guru dalam membina siswanya. 

 

c. Sarana dan Prasarana 
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MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung mempunyai mushola yang 

memadai untuk menampung siswa dalam melakukan kegiatan 

keagamaan, seperti sholat dzuhur berjama‟ah yang dilakukan oleh 

warga sekolah, peringatan hari besar islam, dan Praktek ibadah 

untuk siswa. 

 

2. Faktor Penghambat 

a. Minimnya pendidikan agama dikeluarga dan perhatian dari orang 

tua. Kesibukan orang tua melaksanakan kegiatannya terkadang 

sampai melupakan tugas dan tanggung jawab mendidik anaknya. 

Karena pada umumnya ketika orangtua menyekolahkan anaknya 

seketika itu juga mereka berasumsi bahwa tugas dan tanggung 

jawab pendidikan sepenuhnya telah diserahkan pada pihak sekolah. 

 

Faktor sosial ekonomi yang minim memaksa orang tua untuk 

mencari pemasukan dengan bekerja tanpa mengenal waktu. 

Sehingga anak akan kurang perhatian dan kasih sayang dari orang 

tua. Akibatnya mencari kesenangan sendiri dengan teman-temanya 

tanpa ada pengawasan  dari orang tua. Sebagian orang tua lebih 

memanjakan anaknya sehingga apa saja yang dilakukan anaknya 

dibiarkan, bahkan didukung meskipun hal tersebut kurang baik. 

 

Orang tua adalah figur dan cerminan bagi anaknya. Apa yanng 

diperbuat dan dicontohkan orang tua pada anaknya itulah yang 

akan ditiru. Kebiasaan orang tua dalam sholat berjama‟ah, 
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membaca al-Qur‟an dan memberikan keteladanan yang baik sudah 

banyak berkurang. 

 

Karena itu oranng tua harus meluangkan waktu untuk memberikan 

perhatian dan bimbingan serta keteladanan yang baik bagi 

anaknya. Orang tua harus berupaya untuk menciptakan rumah 

tangga yang harmonis, tenang dan tentram, sehingga anak dapat 

dengan mudah untuk diarahkan pada hal-hal yang positif. 

 

Jadi orang tua seharusnya menampilkan tauladan yang baik bagi 

anak-anaknya, dalam setiap tindak-tanduknnya harus 

mencerminkan nilai-nilai islami. Karena pendidikan yang pertama 

dan utama adalah pendidikan yang ada dirumah sehingga anak 

akan mudah meniru tingkah laku yang baik pada orang tuanya. 

 

b. Kurang kesadaran dari diri siswa itu sendiri untuk melakukan 

keadaan yang berkaitan dengan keagamaan. Pada umumnya siswa 

saat sekarang diluar jam sekolah lebih senang menghambur-

hamburkan waktuya untuk berhura-hura, bermain, jalan-jalan 

kesana kemari untuk mencari kesenangan, dibandingkan untuk 

belajar, ataupun mengikuti pengajian-pengajian yang bernuansa 

kegamaan. 

 

Padahal kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat bermanfaat dan 

menambah pemahaman siswa mengenai pelajaran agama. Karena 
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itu solusi yang ditawarkan yaitu menambah pembelajaran pada jam 

sekolah atau dengan kegiatan ekstrakurikuler yang mempunyai 

daya tarik dan lebih bermanfaat untuk siswa. 

 

Penulis melihat beberapa siswa di MIN2 Teluk Betung Bandar 

Lampung pada saat diluar jam pelajaran lebih senang melakukan 

hal-hal yang mencerminkan kurang baiknya akhlak siswa tersebut, 

seperti mengganggu kawan, berkata yang senonoh saat berbicara 

dengan kawan seusianya, dan kurang sopan santunya terhadap 

orang tua , disini kurang sopan santunya kepada orang tua penulis 

menggambarkannya terhadap penjual-penjual makanan yang 

berjualan disekitar sekolah.    

 

Dari faktor pendukun dan penghambat diatas penulis menyimpulkan 

bahwa yang menyebabkan kurang baiknya akhlak seorang siswa bukan dari 

kurang baiknya ajaran guru di sekolah akan tetapi terdapat faktor yang lebih 

berpengaruh diluar lingkup sekolah. Karena faktor di luar lingkungan sekolah 

sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan akhlak siswa.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.      Kesimpulan 

 

Penelitian tentang peran guru pendidikan agama islam dalam membina 

akhlak peserta didik di MIN 2 Teluk Betung Bandar Lampung dapat diperoleh 

kesimpulan yaitu   

1. Peranan guru akidah akhlak dalam membina akhlak peserta didik di MIN 

2 Teluk Betung Bandar Lampung sudah dilakukan dengan baik. Guru 

akidah akhlak sudah menjalankan tugas dengan prosedur atau kurikulum 

yang berlaku. 

2. Peranan guru akidah akhlak dalam membina akhlak siswa adalah dengan 

cara menerapkan pembiasaan disekolah. Kenyataan ini terlihat dari 

pelaksanaan pendidikan sehari-hari di sekolah diantaranya pembiasaan 

mengucapkan salam, berprilaku baik, bertutur kata lembut, kerapian dalam 

berpakaian, disiplin belajar dan menghormati guru dan sesama teman. 

Semua ini adalah peran aktif sekolah atau guru pendidikan agama islam 

yang menanamkan nilai-nilai agama di dalam diri siswa. 

3. Kurang berhasilnya peran guru akidah akhlak dalam membina akhlak 

peserta didik tidak sepenuhnya adalah kegagalan guru dalam membina 

akhlak peserta didik melainkan terdapat beberapa faktor penting yang 

merusak akhlak peserta didik seperti dari tidak kesadaraanya orang tua 

untuk selalu mengawasi anaknya , kurangnya kegiatan keagamaan di 
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sekitar lingkungan tempat tinggal atau di luar lingkungan sekolah, 

pergaulan yang kurang baik.  

B.  Saran- saran 

 

 Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis mencoba mengemukakan 

beberapa saran kepada berbagai pihak yaitu : 

1. Pihak sekolah agar lebih meningkatkan kualitas dalam belajar mengajar 

serta meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berbau keagamaan untuk 

meningkatkan kualitas agama siswa. 

2. Pihak orang tua diharapkan lebih memperhatikan belajar anaknya dirumah 

serta lebih memperketat pergaulan anak-anaknya dalam lingkungan 

rumah. 

3. Perlunya pembinaan yang lebih mendalam untuk memagari peserta didik 

agar dapat mengetahui atau menyadari mana hal yang dapat merusak 

akhlak peserta didik.    
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Lampiran 1 

 

KERANGKA WAWANCARA DENGAN GURU 

 

1. Bagaimana kondisi kemampuan anak dalam menyerap materi pendidikan 

agama islam ? 

 

2. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh sekolah untuk membina akhlak 

siswa ? 

 

3. Apakah bapak pernah memberikan pengawasan terhadap akhlak peserta 

didik ? 

 

4. Apa saja bentuk pelanggaran akhlak yang dilakukan oleh peserta didik di 

kelas ? 

 

5. Apakah bapak selalu memberikan nasihat kepada siswa ? 

 

6. Apakah ada kendala dalam pembinaan akhlak peserta didik ? 

 

7. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat atau mendukung 

pembinaan akhlak peserta didik ? 

 

8. Apakah metode-metode dalam upaya meningkatkan akhlak peserta didik 

sudah berjalan dengan baik ? 
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Lampiran 2 

 

KERANGKA DOKUMENTASI 

SISWA/ PESERTA DIDIK 

 

 

NO 

 

PERIHAL 

KETERANGAN 

 Selalu Kadang- 

Kadang 

1 Mengajarkan tentang ilmu 

akhlak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   30 siswa 

 

 

37 siswa 

 

 

35 siswa 

 

 

40 siswa 

 

 

 

40 siswa 

 

10 siswa 

 

 

3 siswa 

 

 

5 siswa 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

2 Mengarahkan taat 

menjalankan kegiatan 

keagamaan 

 

3 

 

Mendidik sifat terpuji 

    

   4 

 

Mendidik berbudi pekerti 

5 Mengarahkan untuk ikut turut 

serta dalam kegiatan 

keagamaan diluar lingkungan 

sekolah 

 

Hasil yang didapat dari 40 siswa yang berada di kelas V-A 

 

 


