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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam memasuki era globalisasi, Indonesia mendapat tantangan yang 

sangat besar, karena dampak yang paling banyak terkena adalah para peserta 

didik, sebab para peserta didik merupakan bagian dari generasi muda yang sangat 

peka terhadap globalisasi. Dalam era globalisasi kemajuan tekhnologi sangat 

cepat, baik media cetak maupun elektronik yang kesemuanya di samping 

mempunyai pengaruh positif juga mempunyai pengaruh negatif terhadap 

kepribadian, tingkah laku maupun akhlak generasi muda khususnya para peserta 

didik. Misalnya minum-minuman keras, narkoba, berkelahi, melawan guru, 

mengganggu teman, penodongan dan perbuatan asusila serta yang lain-lainnya. 

Dalam upaya mengantisipasi dampak negatif tersebut di atas, perlu peningkatan 

pemahaman dan pengalaman ajaran Islam, karena Agama Islam adalah agama 

yang mengatur hubungan sesama manusia dalam melaksanakan tugas-tugas 

hidup. Agama sebagai dasar dan pedoman hidup, berperan sebagai penggerak dan 

pengendali, pembimbing dan pendorong hidup kearah terwujudnya suatu 

penghidupan yang layak serta sempurna. Salah satu usaha efektif unuk mencapai 

hal tersebut adalah dengan melaksanakan Pendidikan Agama Islam, Karena 

Pendidikan Agama Islam adalah : “Bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan 
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hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama 

menurut ukuran-ukuran Islam”.
 1

 

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Pendidikan Agama Islam 

menekankan kepada pembentukan pribadi muslim dalam arti kepribadian yang 

memiliki nilai-nilai ajaran agama Islam, memilih dan memutuskan serta 

bertingkah laku berdasarkan nilai-nilai agama Islam.  

Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan 

formal khususnya pada Madrasah Ibtidaiyah baik negeri maupun swasta 

merupakan kekuatan dalam menentukan dan mengembangkan peserta didik 

untuk beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia. Hal ini sesuai dengan 

pendapat H.A Malik Fadjar sebagai berikut ;  

“Tujuan Pendidikan Islam pada hakekatnya adalah membentuk peserta didik agar 

mampu berkembang sebagai generasi “khaira ummah” (beriman dan bertaqwa, 

dewasa dalam bersikap, mentalitas, daya pikir dan semangat hidup mandiri, 

kreatif, dinamis dan berakhlak karimah)”.
2
 

 

Sejalan dengan hal tersebut di atas, proses pendidikan dan pengajaran di 

sekolah pendidikan agama Islam merupakan hal yang paling penting di dalam 

membina kepribadian anak didik agar tumbuh dan berkembang menjadi insan 

kamil, cerdas dan terampil sekaligus bertaqwa kepada Allah SWT., dengan 

demikian maka akan tercipta masyarakat adil dan makmur. Hal tersebut sesuai 

dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa : 

                                                           
1
 Ahmad D Marimba, Penghantar Pilsafat Pendidikan Islam, Al Maarif, Bandung, 1981 hlm 23 

2 Malik Fadjar, Visi Pembaharuan Pendidikan Islam, Alfa Grafika Tma, Jakarta 1988, hlm 176 
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 “Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi siswa 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”.
3
 

 

Dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan agama 

Islam tersebut di atas, maka dalam proses pendidikan dan pengajaran, guru 

merupakan faktor penting, karena ia memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap 

pembinaan pribadi peserta didik. Guru berperan sebagai pendidik atau 

pembimbing dan pendorong yang dinamis dalam semua fase dan perkembangan 

peserta didik. Oleh karena itu guru agama dalam melaksanakan tugasnya perlu 

menitik beratkan pada pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam baik jangka 

panjang maupun jangka pendek, memberi pasilitas pencapaian tujuan Pendidikan 

Agama Islam melalui pengalaman belajar yang memadai dan membantu 

perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai dan penyesuaian diri 

secara alami.  

Secara khusus  tugas guru Pendidikan Agama Islam meliputi :  

1. Mengajar ilmu pengetahuan agama Islam  

2. Menanamkan keimanan dalam jiwa anak;  

3. Mendidik anak agar taat menjalankan agama;  

4. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia;.
4
 

Sesuai dengan tugas pokok guru Pendidikan Agama Islam tersebut diatas, 

maka ia memiliki peranan yang sangat penting dalam pembinaan kualitas anak 

                                                           
3
 Departemen Pendidikan Nasional, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2003,  Jakarta, 2003, hlm. 12.  
4
Zuhairini, Abdul Ghofir dan Slamat As Yusuf , Metodik Khusus Pendidikan Agama, Usaha Nasional, 

Surabaya, 1981, hlm 33 
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didik sesuai dengan yang dikehendaki oleh ajaran agama Islam. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah SWT dalam Surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi :  

                                  

      

Artinya :  

“dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar dan 

merekalah orang-orang yang beruntung”.
 5

 

Ayat di atas memerintah kepada setiap muslim untuk membentuk 

segolongan dari mereka yang dapat menyampaikan ajaran agama Islam, yaitu 

dengan menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah 

dari yang mungkar. Segolongan umat tersebut dalam aktifitas pendidikan dan 

pengajaran di sekolah, termasuk di antaranya adalah guru pendidikan agama 

Islam.  

Guru pendidikan agama Islam mempunyai peranan yang sangat luas 

dalam membina akhlak dan sikap peserta didik sesuai dengan ajaran agama 

Islam. Peranan guru pendidikan agama Islam pada dasarnya adalah sebagai 

berikut :  

a. Sebagai pengajar  

b. Sebagai pembimbing, dan  

c. Sebagai administrator kelas”.
 6

 

                                                           
5
 Soenarjo, Al-Qur’an dan terjemahannya, CV Putra Sejati, Jakarta, 1971, hlm 93 



5 
 

Peranan guru pendidikan agama Islam sebagai pengajar adalah 

menyelenggarakan proses belajar mengajar pendidikan agama Islam, sehingga 

dapat terjadi perubahan dan perkembangan pengetahuan agama Islam bagi 

peserta didik. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyebutkan :  

Sebagai pengajar, guru mempunyai tugas menyelenggarakan proses 

belajar mengajar. Tugas yang mengisi pormasi terbesar dari profesi keguruan ini 

pada garis besarnya meliputi empat pokok, yaitu :  

a. Menguasai bahan pengajaran;  

b. Merencanakan program belajar mengajar;  

c. Melaksanakan, memimpin dan mengelola proses belajar mengajar, serta  

d. Menilai kegiatan belajar mengajar.
7
  

 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru pendidikan agama 

Islam di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 9 Bandar Lampung bahwa :  

“Sebagai pengajar guru pendidikan agama Islam adalah penyelenggara proses 

belajar mengajar pendidikan agama Islam, yang dilengkapi dengan perlengkapan 

mengajar seperti penguasaan materi, merencanakan program pembelajaran, 

mengelola proses belajar mengajar dan mengevaluasi hasil belajar, sehigga dapat 

memenuhi dan memantapkan serta membentuk peserta didik yang berkualitas 

dan berakhlak mulia dalam kehidupan masyarakat yang dihadapinya”. 
8
 

Selanjutnya peranan guru pendidikan agama Islam sebagai pembimbing 

antara lain memberikan dorongan dan semangat bagi peserta didik dalam 

menghadapi masalah-masalah baik dari dalam kelas maupun dari luar kelas. Hal 

ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa:  

“Sebagai pembimbing guru mempunyai tugas memberikan bimbingan kepada 

pelajar dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, sebab proses belajar 

                                                                                                                                                                      
6 H.A. Qodri A. Azizy, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan 

Kelembagaan Agama Islam , Jakarta, 2002.hlm,. 2 
7
 Ibid, hlm 3 

8
 Wawancara, dengan Ibu Choswari guru Pendidikan Agama Islam (guru Akidah Akhlak) 

MIN 9 Bandar Lampung, tanggal 10 April 2017 
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mengajar berkaitan erat dengan berbagai masalah di luar kelas yang sifatnya non 

akademis”. 
9
 

Dengan peranan guru pendidikan agama Islam sebagai pembimbing, 

maka akan membantu siswa untuk meningkatkan kesadaran, agar mampu 

menyesuaikan diri dari lingkungan serta melaksanakan sikap yang sesuai dengan 

ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.  

Sedangkan peranan guru pendidikan agama Islam sebagai administrator 

kelas; maksudnya guru pendidikan agama Islam memiliki tugas sebagai 

pengelola kelas dalam pelaksanaan interaksi belajar mengajar. Hal ini sejalan 

dengan pendapat yang menyatakan bahwa; “Tugas sebagai administrator 

mencakup ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada 

umumnya seperti mengelola kelas, memanfaatkan prosedur dan mekanisme 

pengelolaan tersebut untuk melancarkan tugasnya, serta bertindak sesuai dengan 

etika jabatan”, 
10

 

Dengan melaksanakan peranan ini, maka guru pendidikan agama Islam 

dapat memelihara suasana keagamaan, kerja sama, rasa persatuan dan perasaan 

puas pada peserta didik, terhadap pekerjaan dan kelasnya. Dengan pengelolaan 

yang baik, maka guru pendidikan agama Islam akan lebih mudah mempengaruhi 

peserta didik di kelasnya dalam rangka pendidikan dan pengajaran agama Islam.  

                                                           
9
 H.A. Qodri A. Azizy, Op Cit, hlm.3 

10
 Ibid, Hlm., 3 
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Selain dari peranan guru agama Islam sebagai pengajar, pembimbing dan 

administrator yang tidak kalah pentingnya adalah masalah Motivasi, keteladanan 

dan kedisiplinan. Mengenai motivasi, di dalam pendidikan motivasi mempunyai 

peranan penting, begitu juga dalam pendidikan agama Islam, dengan 

membangkitkan motivasi anak dan terangsang untuk menggunakan potensi-

potensi yang dimiliki secara konstruktif dan produktif untuk mencapai tujuan, 

dan tujuan itu di anggapnya sebagai kebutuhan yang harus diraihnya. Agar anak 

didik terangsang untuk menggunakan potensi-potensi yang dimiliki secara 

konstruktif dan produktif untuk mencapai tujuan, guru harus mampu 

mengembangkan motivasi tepat pada setiap peserta didik pada waktu belajar. 

Ada pendapat yang mengemukakan rancangan motivasional ada empat kondisi 

yang perlu diperhatikan oleh guru antara lain : “ (1) Minat, (2) relevansi, (3) 

harapan, dan (4) kepuasan” 
11

 

Dalam hal ini minat menunjukkan apakah rasa ingin tahu siswa 

dibangkitkan dan dipelihara secara terus menerus sepanjang kegiatan 

pembelajaran sedangkan relevansi menunjukkan adanaya keterkaitan antara 

kebutuhan peserta didik dengan aktivitas pembelajaran. Harapan menunjukkan 

adanya kemungkinanan peserta didik mencapai keberhasilan dalam belajar, 

sedangkan kepuasan menunjukkan gabungan motivasi ekstrinsik dengan motivasi 

instrinsik atau kesesuaian dengan yang diantisipasi oleh peserta didik.  

Selanjutnya ada pendapat yang mengatakan :  

                                                           
11

 Nashar, Peranan Motivasi dan Kemampuan Awal dalam Kegiatan Pembelajaran, Delia 

Press, Jakarta, 2004, Hlm.,39 
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“Bahwa motivasi juga merupakan faktor yang penting dalam belajar, yaitu 

(1) motivasi memberi semangat bagi seseorang pelajar dalam kegiatan 

belajarnya, (2) motivasi-motivasi perbuatan sebagai pemilih dari tipe kegiatan-

kegiatan dimana seseorang berkeinginan untuk melakukannya, (3) motivasi 

memberi petunjuk pada tingkah laku”. 
12

 

Pendapat lain mengatakan “motivasi seseorang timbul di dorong oleh 

faktor internal dan eksternal sehingga seseorang melakukan tindakan tertentu”,
13

  

Dan motivasi mengandung salah satu nilai yang erat kaitannya dengan 

keberhasilan dalam belajar, yaitu motivasi menentukan tingkat keberhasilan atau 

kegagalan perbuatan belajar peserta didik. Belajar tanpa motivasi kiranya sulit 

untuk berhasil. 
14

 

Jadi bagi guru yang ingin membangkitkan motivasi belajar peserta didik 

perlu memperhatikan beberapa acuan di atas yang mencakup minat, relevansi, 

harapan, dan kemampuan yang didorong oleh faktor internal dan eksternal. Agar 

peserta didik dapat berbuat atau bertindak mencapai tujuan, sehingga perubahan 

tingkah laku pada diri peserta didik di harapkan terjadi, yang pada akhirnya dapat 

menentukan keberhasilan peserta didik. Karena belajar tanpa adanya motivasi 

kiranya sulit untuk berhasil.  

Mengenai keteladanan guru pendidikan agama Islam, dikemukakan Dr. 

Zakiah Daradjat bahwa : “Guru adalah contoh teladan yang sangat penting dalam 

pertumbuhannya, guru adalah orang pertama sesudah orang tua yang 

mempengaruhi pembinaan kepribadian anak didik, kalaulah tingkah laku atau 

                                                           
12

 Ibid, Hlm., 40 
13

 Ibid, 
14

 Ibid 
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akhlak guru tidak baik pada anak akan mudah terpengaruh oleh orang yang 

dikaguminya”.
15

  

Sebenarnya keteladanan ini merupakan pancaran dari diri pribadi Rasulullah 

SAW, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur’an surat Al Ahzab ayat 

21 yang berbunyi :  

              

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang 

baik .(QS Al Ahzab ayat 21) 

Ayat di atas, menggambarkan bahwa akhlakul karimah dalam Islam telah 

diajarkan dan telah memancar pada diri Rasulullah baik berupa perkataan, 

perbuatan, atau sifat-sifat kepribadian yang luhur. Oleh karena itu akhlak 

mahmudah merupakan modal utama dalam kehidupan seseorang karena 

keseluruhan akhlak menumbuhkan perilaku perbuatan kebaikan, yang dapat 

mewujudkan keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan lahir dan batin dunia 

akhirat.  

Dengan demikian dalam usaha pembinaan akhlak peserta didik 

memerlukan figur-figur yang baik, suri tauladan yang dapat dicontoh salah 

satunya adalah guru pendidikan agama Islam karena kepribadian guru pendidikan 

Agama Islam sangat penting dalam pembinaan akhlak peserta didik.  

                                                           
15

 Zakiah Deradjat, Kepribadian Guru, Bulan Bintang,Jakarta,1980, Hlm., 18 
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Guru pendidikan agama Islam di MIN 9 Bandar Lampung melaksanakan 

pembinaan terhadap akhlak peserta didiknya dengan suri tauladan, hal ini sesuai 

dengan keterangan bahwa :  

“Guru pendidikan agama Islam melaksanakan peranannya sebagai suri tauladan 

bagi peserta didiknya, yang dilaksanakan dengan cara memberikan contoh yang 

baik, memberikan bimbingan keagamaan dengan mengadakan shalat duha 

bersama dan menjalankan shalat dzuhur berjamaah. Suri tauladan ini di dukung 

pula oleh guru-guru yang lain”. 
16

 

 

Sedangkan menyangkut kedisiplinan, disamping guru pendidikan agama 

Islam menjadi contoh juga guru pendidikan agama Islam dapat menjaga 

kedisiplinan dan tata tertib sekolah serta memberi sangsi bagi yang melanggar 

tata tertib sekolah tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan : 

Guru juga wajib pula mengetahui bahwa setiap kali anak didik bersalah, 

harus diikuti oleh hukuman dari guru, karena terjatuhnya murid kepada kesalahan 

adalah hal yang selalu diperkirakan, selama ia masih belajar dan selama nilai-

nilainya masih belum terbentuk. Sedangkan kesalahan adalah kesempatan yang 

paling penting bagi guru menolong anak didik agar bertumbuh dan belajar, sebab 

manusia belajar dari kesalahan.
17

 

  

Dalam rangka pembinaan akhlak dan kedisiplinan di MIN 9 Bandar 

Lampung bagi peserta didik yang melanggar peraturan di kenakan sangsi sesuai 

dengan kecil besarnya yang diperbuat sebagaimana  pernyataan berikut ini ;  

“Bagi siswa yang melanggar tata tertib peraturan sekolah dikenakan sangsi sesuai 

dengan pelanggarannya, misalnya  bagi siswa laki-laki yang berambut panjang 

(gondrong) diberikan peringatan (teguran), bagi yang masih membandel 

diadakan operasi pemotongan rambut. Bagi peserta didik yang meninggalkan 

sekolah  (tidak masuk selama tiga hari berturut-turut tanpa keterangan) di panggil 

orang tuanya melalui surat panggilan untuk mencari penyebab kenapa tidak 

                                                           
16

 Wawancara, Bapak Zahirun.S, Kepala MIN 9 Bandar Lampung, tanggal 10 April 2017 
17

 Zakiah Deradjat, Op Cit, hlm.,32 
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masuk sekolah dan kemudian di cari solusinya yang selanjutnya diadakan 

pembinaan serta nasehat yang membangkitkan semangat belajar.
18

  

Berdasarkan pendapat di atas, maka guru pendidikan agama Islam 

disamping menjadi motivator, contoh teladan, juga perlu menjaga dan 

menegakkan kedisiplinan sekolah serta memperhatikan siswa yang melanggar 

tata tertib sekolah juga memberikan sangsi atau hukuman bila terdapat peserta 

didik yang melanggar tata tertib sekolah atau bersalah. Karena dengan kesalahan 

tersebut merupakan langkah yang baik bagi guru pendidikan agama Islam untuk 

memperbaikinya.  

Dalam menjalankan peranannya baik sebagai pengajar, pembimbing, 

administrator kelas atau sebagai motivator, contoh tauladan dan pembina akhlak, 

maka guru pendidikan agama Islam dituntut untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya secara efektif dan efisien, yaitu dalam proses belajar mengajar 

harus memenuhi tiga aspek yaitu :  

“Pendidikan Agama Islam menyangkut tiga aspek, yaitu aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor. Hal ini berarti bahwa pendidikan agama Islam bukan 

hanya sekedar memberi pengetahuan tentang keagamaan, tetapi justru yang 

lebih utama membiasakan anak taat dan patuh menjalankan ibadah dan 

berbuat serta bertingkah laku di dalam kehidupannya sesuai norma-norma 

yang telah ditetapkan dalam agama.
19

 

Ketiga aspek tersebut di atas, perlu mendapat perhatian dari seluruh 

dewan guru terutama Kepala sekolah sebagai penanggung jawab dari 

keseluruhan kegiatan sekolah dan guru pendidikan agama Islam, karena mata 

                                                           
18

 Wawancara, dengan Ibu Choswari guru Pendidikan Agama Islam (guru Akidah Akhlak) 

MIN 9 Bandar Lampung, tanggal 10 April 2017 
 

19
 Ngalim Purwanto, Ilmu PendidikanTeoritis dan Praktis, Remaja Karya, Bandung, 1986, 

Hlm., 197 
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pelajaran pendidikan agama Islam mengatur bagaimana menjalin hubungan baik 

dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia.  

Lingkungan sekolah secara tidak sengaja akan mempengaruhi tingkah 

laku atau perbuatan anak didik, sehingga apakah nanti anak didik memiliki 

akhlakulkarimah atau tidak tergantung bagaimana lingkungan mempengaruhinya. 

Untuk itu dilingkungan sekolah, guru hendaknya memberikan suri tauladan yang 

baik bagi anak didiknya dan memberikan pembinaan akhlak bagi peserta didik 

karena “tugas guru dan pemimpin sekolah disamping memberikan pendidikan 

budi pekerti dan keagamaan memberi pula dasar-dasar ilmu pengetahuan”.
20

 

Sekolah dalam hal ini tidak hanya berfungsi memberikan pengajaran dan 

pendidikan secara formal yang dapat mempengaruhi akhlak anak, akan tetapi 

sekolah dengan usaha dan fasilitas yang ada mengusahakan pembinaan bagi anak 

kearah pembentukan pribadi yang shaleh atau akhlakulkarimah.  

Adapun dalam pendidikan agama Islam yang ingin dicapai adalah 

pembentukan kepribadian peserta didik, peserta didik mampu berbuat dan 

bertingkahlaku dengan akhlakul karimah, oleh karena itu komponen yang ada 

dalam pendidikan agama Islam ada kemungkinan sangat menentukan 

keberhasilan dalam pembinaan akhlak peserta didik, dengan kata lain pendidikan 

agama Islam berhasil bila peserta didik atau peserta didik telah mampu 

merealisasikan apa yang diperoleh dalam pendidikan agama Islam itu dengan 

akhlakul karimah, begitu juga sebaliknya pendidikan agama Islam kurang 

                                                           
20

 Ahmad D. Marimba,Op Cit, Hlm .,61 
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berhasil jika siswa kurang dapat merealisasikan pendidikan agama Islam dalam 

tingkah laku yang baik.  

Dengan demikian akhlak berkenaan dengan perbuatan manusia tentang 

baik dan buruk, akhlak yang baik menurut ajaran Islam adalah “rendah hati, 

cermat, sabar, kepeloporan, jujur, pemaaf, disiplin, penyantun dan kreatif. 

“sedangkan akhlak yang buruk / tercela antara lain “Takabur, ceroboh, pemarah, 

curang, apatis, dendam, tidak disiplin, serakah dan pasif. 
21

 

Untuk itu tugas / fungsi guru pendidikan agama Islam sangat penting 

dalam pembinaan akhlak siswa karena dalam setiap “manusia membutuhkan 

guru atau pendidik dalam pelajarannya dan dalam pembentukan akhlaknya dan 

dalam ucapannya”
22

 

Mata pelajaran yang harus dikuasai peserta didik di Madrasah baik dari 

tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah sampai Aliyah adalah, Al Qur’an Hadits, Bahasa 

Arab, Fikih , Akidah Akhlak dan juga SKI. Disamping  dapat menguasai 

pelajaran-pelajaran tersebut peserta didik juga diharapkan memiliki akhlak yang 

baik atau akhlakul karimah. 

Adapun guru pendidikan agama Islam pada MIN 9 Bandar Lampung 

adalah profil seorang guru yang bernama Choswari M.Pd.I  bertubuh sedang, 

                                                           
21

 Sukama Karya, dkk, Bimbingan Akhlak untuk siswa, Cemerlang Abadi,Jakarta, 1986. 

Hlm.11 
22

 Arifin, Hubungan timbal Balik pendidikan agama dilingkungan sekolah  dan keluarga, 

Bulan Bintang, 1997, Hlm. 124 
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tidak terlalu tinggi, murah senyum, dengan pendidikan strata 2 Fakultas Tarbiyah 

IAIN Raden Intan Lampung. 

Berdasarkan hasil prasurvey yang penulis lakukan pada tanggal 14 April 

2017 Wawancara dengan Kepala Sekolah MIN 9 Bandar Lampung Bpk. Drs. H. 

Zahirun, M.Pd.I menyebutkan :  

“Bahwa di samping fungsi utama yaitu untuk melaksanakan ibadah shalat, masjid 

juga difungsikan untuk mengadakan :  

a. Latihan mubaligh/ceramah para si peserta didik  MIN 9 Bandar Lampung  

b. Tadarus Alquran bagi para peserta didik  MIN 9 Bandar Lampung  

c. Mengadakan shalat duha dan doa bersama  yang dipimpin oleh bapak guru 

yang telah ditunjuk. 
23

 

 

Dari pernyataan di atas nampak jelas bahwa telah ada usaha guru pendidikan 

agama Islam dalam pembinaan akhlak peserta didik MIN 9 Bandar Lampung.  

Selanjutnya fasilitas yang berupa sebuah masjid yang berada dilingkungan 

Madrasah sangat menunjang sekali untuk membina akhlak para peserta didik.  

Sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa “tempat yang terbaik untuk 

belajar adalah masjid, karena dengan duduk belajar di masjid itu akan 

kelihatanlah hidupnya sunah, bid’ah-bid’ah dapat dimatikan hukum-hukum 

Tuhan dapat diungkapkan. Hal ini hanya bisa tercapai hanya di dalam masjid, 

karena masjid merupakan tempat pertemuan umum dari semua lapisan tingkat 

tinggi dan tingkat rendah para sarjana dan buta huruf.  

Adapun program kegiatan yang diadakan di masjid adalah sebagaimana terdapat pada 

tabel berikut :  
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Tabel 1 

Program Kegiatan Pendidikan Agama Islam MIN 9 Bandar Lampung  

No  Materi  Kegiatan  Waktu  Keterangan  

1 Shalat  Praktek Shalat  

- Cara melakukan 

shalat wajib  

- Cara melakukan 

shalat sunnah  

- Cara melakukan 

shalat berjamaah  

Setiap hari 

kamis  

Dilaksanakan diluar 

jam pelajaran (ekstra) 

bergiliran perkelas  

2 Al Qur’an  Membaca Al Qur’an  

- Pengenalan huruf Al 

quran, tajwid  

- Tadarus Al Quran  

- Tahfidz Al Quran 

Setiap hari 

selasa  

Dilaksanakan diluar 

jam pelajaran (ekstra) 

bergiliran per kelas  

3 Adzan  - Melatih Adzan  

- Cara melafadzkan  

- Sikap waktu adzan  

Setiap hari 

sabtu  

Bergiliran perkelas  

4 Pidato / 

ceramah  
- Memberikan 

bimbingan berpidato  

- Latihan kultum  

Setiap hari 

Jum’at pagi 

Bergiliran perkelas  

Sumber : Dok. Program Kegiatan PAI diMIN 9 Bandar Lampung 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan guru pendidikan Agama 

Islam MIN 9 Bandar Lampung sebagai berikut :  

“Bahwa tujuan kegiatan yang diadakan di masjid dimaksudkan untuk menambah dan 

meningkatkan keimanan peserta didik tentang agama Islam. Sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan dan ketaqwaan kepada 

Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupannya baik dalam keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara serta diarahkan untuk melanjutkan kejenjang 

pendidikan yang lebih tinggi berbasis Islam, terbukti tamatan dari MIN 9 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016 banyak melanjutkan kesekolah yang berbasis 

Agama misalnya : MTs, baik MTs Negeri  maupun swasta, dan pondok Pesantren.
24

  

 

Di samping tujuan di atas ada tujuan-tujuan yang lain seperti :  

“ peserta didik diharapkan memiliki keterampilan misalnya, seni kaligrafi yaitu 

disamping mengetahui dan mampu membaca Al Qur’an juga mempunyai 

keterampilan khusus seni kaligrafi yang dikemudian hari dapat berguna bagi dirinya 

dan masyarakat disekitarnya. Seni baca Al Qur’an diharapkan peserta didik dapat 
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membaca Al Qur’an dengan baik dan benar juga diharapkan dapat tampil 

dimasyarakat misalnya dalam acara peringatan hari-hari besar Islam.
25

 

 

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan di atas diadakan perlombaan-perlombaan 

pada setiap hari-hari besar sebagai uji coba hasil kegiatan yang telah dilaksanakan di 

atas, sebagaimana diakui oleh Ibu Choswari Sebagai guru Akidah Akhlak, 

“sebagai tindak lanjut / uji coba dari kegiatan-kegiatan di atas, kami sebagai guru 

pendidikan agama Islam serta dewan guru mengadakan perlombaan-perlombaan 

tentang keagamaan pada peringatan hari-hari besar Islam seperti praktek shalat, 

MTQ, Adzan, Kaligrafi, Pidato, dan Cerdas cermat guna untuk memberi semangat 

belajar pendidikan Agama Islam juga untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

peserta didik kami dalam menerima materi yang selama ini telah diajarkan. 
26

 

 

Dari pernyataan-pernyataan di atas maka jelaslah bahwa telah ada upaya guru 

pendidikan agama Islam /guru akidah akhlak  dalam pembinaan akhlak peserta didik 

di MIN 9 Bandar Lampung. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

 

Tabel 2 

Hasil Penelitian Pendahuluan Terhadap Peranan Guru Dalam Membina Akhlak  

pada Siswa  kelas  VI MIN 9  Bandar Lampung 

No Nama Siswa 
Fasili 

tator 

Pembim 

bing 

Moti 

vator 

Organi 

sator 

Manusia 

Sumber Kelas 

1 Ahmad Sururi      VI A 

2 Anna Maya Laila      VI A 

3 Anugrah Anzani      VI A 

4 Arda Ramadhan      VI A 

5 Arief Setiawan      VI A 

6 Dedeh Jubaidah Putri      VI A 
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7 Dini Sulistiani      VI A 

8 Herina Amelia      VI A 

9 Ita Julita      VI A 

10 Lisa Iha Azzahra      VI A 

11 M. Fadli Al-Fatih      VI A 

12 Mozanuri Novika      VI A 

13 M. Fadillah Ernanda      VI A 

14 Mubarok Al-Ilhami      VI A 

15 Munajah      VI A 

16 Mutiara Maharani      VI A 

17 M. Fauzan Kamil      VI A 

18 M. Ibnu Umar      VI A 

19 M. Jhody Ardiansyah      VI A 

20 M. Fikri Maulana      VI A 

21 Muhammad Galih      VI A 

22 M. Ikhsan Ledi Pratama      VI A 

23 M. Risqi Dandra Kristian      VI A 

24 Nia Amelia Putri      VI A 

25 Ratu Julieta      VI A 

26 Tio Fahmi      VI A 

27 Thobibah      VI A 

28 Viona Verliyani      VI A 

29 Azzahra Najwa Dias  P      VI B 

30 Arief Syah Putra Kurniawan       VI B 

31 Aditia Pratama      VI B 

32 Asma Nurhalizah      VI B 

33 Aesa Salwa Mumtaza      VI B 

34 Dina Sulistina      VI B 

35 Edoy Giyatni Putra       VI B 

36 Habib Haqim Alkhosy      VI B 

37 Isna Nurul Haqiqi      VI B 

38 Latifah Nurul Aulia      VI B 

39 M. Alfarizi Raska Ramadhani      VI B 

40 M. Haikal Haisyimi      VI B 

41 Mufida Hanasyifa      VI B 

42 M. Hadid Adiguna      VI B 

43 M. Suryo Hadi Nugroho      VI B 

44 M. Tubagus Yusup      VI B 

45 Nurfadilah      VI B 
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46 Nabila Nur Balqis      VI B 

47 Nur Lutfi Kurnia      VI B 

48 Rahma Dzakiyah      VI B 

49 Rafika Hanum      VI B 

50 Risqia Sabrina Auly       VI B 

Sumber : Hasil Observasi dan wawancara dengan guru di MIN 9 Bandar Lampung 

Tabel 3 

Perilaku yang Kurang Mencerminkan Akhlaq Baik  

Peserta Didik Kelas VI MIN 9 Bandar Lampung  
 

No Bentuk Kenakalan 

Frekuensi 

Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 Berpakaian kurang rapi 5 3 8 

2 Berkelahi 1 1 2 

3 Datang terlambat 4 3 7 

4 Malas mengerjakan tugas 3 3 6 

6 Membolos  2 0 2 

7 Berkata kotor 2 1 3 

8 Ribut dalam kelas 5 3 8 

Jumlah 22 14 36 

Sumber : Dokumentasi BP MIN 9 Bandar Lampung  

Berdasarkan tabel di atas jelas bahwa masih ada peserta didik kelas VI di MIN 

9  Bandar Lampung yang memiliki akhlaq yang kurang baik. Hal tersebut 

kemungkinan dapat terjadi karena disebabkan adanya berbagai macam faktor-faktor 

yang mempengaruhi. Kondisi inilah yang melatarbelakangi penulis untuk 

mengungkap dalam sebuah penelitian. 
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Bertitik tolak dari latar belakang di atas maka penulis sangat tertarik  untuk 

mengungkap masalah ini dalam sebuah tesis yang judul : “Peranan Guru Akidah 

Akhlak dalam Membina Akhlak peserta didik MIN 9 Bandar Lampung”. 

B. Fokus Masalah  

1. Identifikasi Maslah 

 

Berdasarkan  latar belakang tersebut  di atas, maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Guru telah melakukan pembinaan dengan baik,  namun masih ada siswa 

yang memiliki akhlak kurang baik. 

2. Guru telah menerapkan metode yang tepat dalam membina akhlak siswa 

namun belum menampakkan hasil yang maksimal. 

3. Tidak adanya tindakan untuk mengantisipasi  dan menindaklanjuti faktor-

faktor yang mempengaruhi Peranan Guru dalam membina Akhlak pada 

siswa kelas VI di MIN 9 Bandar Lampung. 

2. Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi  di atas penulis menentukan batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Peranan Guru akidah akhlak dalam membina akhlak siswa kelas VI di 

MIN 9 Bandar Lampung. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan guru dalam membina akhlak 

siswa kelas VI di MIN 9 Bandar Lampung. 

3. Akhlak siswa kelas VI di MIN 9 Bandar Lampung. 
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4. Rumusan Masalah  

Bertitik tolak  pada batasan masalah , maka rumusan masalah pada 

penelitian ini  adalah : 

1. Bagaimana Peranan guru akidah akhlak dalam membina akhlak  pada 

peserta didik kelas VI di MIN 9 Bandar Lampung ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Ada beberapa tujuan yang hendak penulis capai dalam rangka penulisan tesis 

ini yang antara lain sebagai upaya memberikan sumbangan pemikiran bagi 

kepentingan orang lain dan bagi kepentingan penulis sendiri. Secara rinci 

tujuan penelitian penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :  

a. Untuk mengetahui peranan guru Akidah Akhlak dalam membina akhlak 

pada peserta didik kelas VI di MIN 9 Bandar Lampung.  

b. Untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan guru 

Akidah Akhlak dalam membina akhlak peserta didik  di MIN 9 Bandar 

Lampung.  

 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Memberikan kontribusi bagi guru Akidah Akhlak  dalam membina akhlak 

pada peserta didik di  MIN 9 Bandar Lampung  

b. Menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan guru dalam 

membina akhlak pada peserta didik kelas VI di MIN 9 Bandar Lampung. 

D. Tinjauan Pustaka 
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Beberapa hal yang akan dikaji dalam tesis ini adalah peranan Guru 

sebagai salah satu faktor dalam membina akhlak. Sekolah sebagai salah satu 

sarana pendidikan formal memerlukan banyak hal yang mendukung yaitu antara 

lain kepentingan dan kualitas yang baik dari kepala sekolah dan guru, peran aktif 

Dinas pendidikan atau pengawas sekolah, peran aktif orang tua dan peran aktif 

masyarakat sekitar sekolah sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar  khususnya dalam membina akhlak 

peserta didik. Sesungguhnya peranan utama yang mendukung keberhasilan 

pendidikan anak adalah orang tua, karena orang tua adalah pendidik pertama dan 

utama bagi anak karena anak lebih banyak dengan orang tua. Pendidikan anak 

dimulai dari pendidikan orang tua di rumah dan orang tua mempunyai tanggung 

jawab utama terhadap masa depan anak-anak mereka, sekolah  hanya merupakan 

lembaga yang membantu proses tersebut, sehingga peran aktif dari orang tua 

sangat diperlukan bagi keberhasilan anak-anak di sekolah.  

Selanjutnya Hammer (2002) memberi peran kepada guru dengan 

sangat beraneka dan multiguna. Guru menurutnya adalah controller, organizer, 

asesor, prompler, participant, resaurce, tutor, dan observer. Sebagai controller 

seorang guru harus berlaku sebagai pengontrol semua keinginan belajar 

mengajar. Dia yang mengontrol peserta didik, keberhasilan peserta didik, 

keberhasilan dirinya sendiri dan juga keberhasilan program. Dia juga 

bertanggungjawab atas kelasnya dan segala aktifitasnya. Hedge (2001) 

menggaris bawahi peranan guru yang multiganda dari Hammer ini.  Dia 

mengatakan bahwa dari kesemua peranan ini terdapat kesimbangan peran guru 
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yang dia kategorikan menjadi empat kategori  yaitu ,source of expreience , 

management roles,  source of advice, and facilitator of learning. Dengan 

perkataan lain ada kesimbangan peran guru sebagai narasumber berdasarkan 

pengalaman yang dimilikinya, sebagai manajer, pemberi nasehat dalam 

pemecahan masalah, dan sebagai fasilitator dalam belajar . 
27

 

E. Kerangka Pikir 

 

Pentingnya pendidikan agama dalam keluarga telah menjadi konsep dasar 

dalam Islam, orang tua hendaknya menjadikannya pedoman dan acuan, paling 

tidak dipahami betapa besarnya peran dan tanggung jawab orang tua dalam 

keluarga dalam mendidik anak-anaknya agar menjadi manusia yang memiliki 

kualitas dan perilaku yag Islami, hal ini tentu berkaitan dengan metode yang 

harus digunakan orang tua dalam mendidik anak dalam mengerjakan dan 

membiasakan nilai-nilai Islami dalam kehidupannya, paling tidak dengan metode 

kasih sayang, ketaladanan orang tua dan pembiasaan secara kontinyu.  

Beberapa peran guru dalam membina Akhlak  peserta didik adalah sebagai 

berikut :  

1) Peran guru sebagai fasilitator  

Dalam konteks pendidikan, istilah fasilitator semula lebih banyak 

diterapkan untuk kepentingan pendidikan orang dewasa (andragogi), 

khususnya dalam lingkungan pendidikan non formal, namun sejalan dengan 

perubahan makna pengajaran yang lebih menekankan pada aktivitas peserta 

didik, belakangan ini di Indonesia istilah fasilitator pun mulai diadopsi dalam 
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lingkungan pendidikan formal di sekolah, yakni berkenaan dengan peran guru 

pada saat melaksanakan interaksi belajar mengajar. Sebagai fasilitator, guru 

berperan memberikan pelayanan untuk memudahkan peserta didik dalam 

kegiatan proses pembelajaran.
28

 

Terkait dengan sikap dan prilaku guru sebagai fasilitator, 

dibawah ini dikemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan guru untuk 

menjadi fasilitator yang sukses : 

1. Mendengarkan dan tidak mendominasi karena peserta didik merupakan 

pelaku utama dalam pembelajaran, maka sebagai fasilitator guru harus 

memberikan kesempatan agar peserta didik  dapat aktif. Upaya 

pengalihan peran dari fasilitator kepada peserta didik bisa dilakukan 

sedikit demi sedikit. 

2. Bersikap sabar, aspek utama pemebelajaran adalah proses belajar yang 

dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Jika guru kurang sabar dalam 

melihat proses yang kurang lancar lalu mengambil alih proses itu, maka 

hal ini sama dengan guru telah merampas kesempatan belajar peserta 

didik.  

3. Menghargai dan rendah hati. Guru berupaya menghargai peserta didik 

dengan menunjukan minat yang sungguh-sungguh pada pengetahuan dan 

pengalaman mereka. 

4. Mau belajar. Seorang guru tidak akan dapat bekerja sama dengan peserta 

didik apabila dia tidak ingin memahami atau belajar tentang mereka.  

5. Bersikap sederajat. Guru perlu mengembangkan sikap kesederajatan agar 

bisa diterima sebagai teman atau mitra kerja oleh peserta didiknya. 

6. Bersikap akrab dan melebur. Hubungan dengan peserta didik sebaiknya 

dilakukan dalam suasana akrab, santai, bersifat dari hati ke hati 

(interpersonal relationship), sehingga peserta didik tidak merasa kaku 

dan sungkan dalam berhubungan dengan guru. 

7. Tidak berusaha menceramahi. Peserta didik memiliki pengalaman, 

pendirian, dan keyakinan tersendiri. Oleh karena itu, guru tidak perlu 

menunjukan diri sebagai orang yang serba tahu, tetapi berusaha untuk 

saling berbagi pengalaman dengan peserta didiknya, sehingga diperoleh 

pemahaman yang kaya diantara keduanya. 

8. Berwibawa. Meskipun pembelajaran harus berlangsung dalam suasana 

yang akrab dan santai, seorang fasilitator sebaiknya tetap dapat 
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menunjukan kesungguhan di dalam bekerja dengan peserta didiknya, 

sehingga peserta didik akan tetap menghargainya. 

9. Tidak memihak dan mengkritik. Di tengah kelompok peserta didik sering 

kali terjadi pertentangan pendapat. Dalam hal ini, diupayakan guru 

bersikap netral dan berusaha memfasilitasi komunikasi diantara pihak-

pihak yang berbeda pendapat, untuk mencari kesepakatan dan jalan 

keluarnya. 

10. Bersikap terbuka. Biasanya pesera didik akan lebih terbuka apabila telah 

tumbuh kepercayaan pada guru yang bersangkutan. Oleh karena itu, guru 

juga jangan segan untuk berterus terang bila merasa kurang mengetahui 

sesuatu, agar peserta didik memahami bahwa semua orang selalu masih 

perlu belajar. 

11. Bersikap positif. Guru mengajak peserta didik untuk memahami keadaan 

dirinya dengan menonjolkan potensi-potensi yang ada, bukan sebaliknya 

mengeluhkan keburukan-keburukannya. Perlu diingat, potensi terbesar 

setiap peserta didik adalah kemauan dari manusianya sendiri untuk 

merubah keadaan
29

. 

 

2) Peran guru sebagai pembimbing 

Istilah “Pembimbing” berasal dari kata “bimbing” yang berarti 

“pimpin”, “asuh”, “tuntun”. Membimbing sama dengan menuntun, seperti 

seorang dewasa yang sedang menuntun anak kecil atau anak yang baru belajar 

berjalan. Orang dewasa itu dapat membawa anak itu kemana saja yang  

dikehendakinya. Demikian juga seorang guru adalah seorang pembimbing 

sekaligus penunjuk jalan dalam proses belajar mengajar, mengingat kelebihan 

pengalaman dan pengetahuannya. Dalam hal ini guru bertugas membimbing 

anak didiknya kepada tujuan pendidikan. Dengan kata lain. Bimbingan 

merupakan suatu upaya untuk membantu para peserta didik dalam mencapai 

tujuan di sekolah.  
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Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan, yang 

berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas 

kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak lagi 

menyangkut fisik tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreatifitas, moral 

dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. Guru memerlukan kompetensi 

yang tinggi untuk melaksanakan perannya sebagai pembimbing yaitu: 

a) Guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang 

hendak dicapai. Tugas guru adalah menetapkan apa yang telah dimiliki 

peserta didik sehubungan dengan latar belakang dan kemampuannya, serta 

kompetensi apa yang mereka perlukan untuk dipelajari dalam mencapai 

tujuan. Untuk merumuskan tujuan, guru perlu melihat dan memahami 

seluruh aspek dan perjalanan. 

b) Guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dan yang 

paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak 

hanya secara jasmaniah, tetapi mereka juga harus terlibat secara psikologis. 

c) Guru harus memaknai kegiatan belajar. Hal ini mungkin merupakan tugas 

yang paling sukar tetapi penting, karena guru harus memberikan kehidupan 

dan arti terhadap kegiatan belajar mengajar. 

d) Guru harus melaksanakan penilaian. Penilaian yang dilakukan harus 

mencakup seluruh proses kegiatan belajar mengajar 

3) Peran Sebagai Motivator  

Sejalan dengan pergeseran makna pembelajaran dari pembelajaran 

yang berorientasi kepada guru (teacher oriented) ke pembelajaran yang 
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berorientasi kepada peserta didik (student oriented), maka peran guru dalam 

proses pembelajaran pun mengalami pergeseran, salah satunya adalah 

penguatan peran guru sebagai motivator.  

Proses pembelajaran akan berhasil manakala peserta didik mempunyai 

motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menumbuhkan motivasi 

belajar peserta didik. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru 

dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar para peserta didik, sehingga 

terbentuk perilaku belajar peserta didik yang efektif.  

Dalam perspektif manajemen maupun psikologi, kita dapat menjumpai 

beberapa teori tentang motivasi dan pemotivasian yang diharapkan dapat 

membantu para guru untuk mengembangkan keterampilannya dalam 

memotivasi para peserta didiknya agar menunjukkan prestasi belajar atau 

kinerjanya secara unggul. 

4) Peran Guru sebagai Organisator  

Sebagai organisator adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan guru, 

dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan. Kegiatan akademik dan 

sebagainya semua diorganisasikan sehingga seperti mencapai efektifitas dan 

efisiensi dalam belajar pada peserta didik. Guru sebagai organisator, pengelola 

kegiatan akademik, silabus, workshop, jadwal pelajaran dan lain-lain. 

Komponen-komponen yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, 
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semua diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai efektifitas 

dan efesiensi dalam belajar pada diri peserta didik. 
30

 

Proses belajar mengajar merupakan kegiatan utama sekolah. Sudah 

selayaknya jika sekolah diberi dan memberi kebebasan kepada para guru di 

sekolahnya dalam hal memilih pendekatan (approach), metode (method), 

teknik (technique) pembelajaran yang efektif, sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran, karakteristik peserta didik, karakteristik guru itu sendiri, dan 

kondisi nyata sumber daya yang ada di sekolah, tanpa melupakan prinsip 

student centered, sehingga pada gilirannya mampu menciptakan situasi 

pembelajaran yang kondusif, menyenangkan, mampu mendorong motivasi 

dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik.
31

 

5) Peran Guru sebagai manusia sumber  

Lembaga pendidikan sebagai organisasi di dalamnya terhimpun unsur-

unsur yang masing-masing baik secara perseorangan maupun kelompok 

melakukan hubungan kerja sama untuk mencapai tujuan. Unsur-unsur yang 

dimaksud, tidak lain adalah sumber daya manusia yang terdiri dari kepala 

sekolah, guru-guru, staf, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Tanpa 

mengenyampingkan peran dari unsur-unsur dari lembaga pendidikan, kepala 

sekolah dan guru merupakan personil intern yang sangat berperan penting 

dalam menentukan keberhasilan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan 
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 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Teknologi Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru. 1989), 

hlm.90  
31

 Prawoto. Microteaching sebagai Media Meningkatkan Kesiapan Kognitif-Afektif-

Psikomotor bagi Mahasiswa Calon Guru. (Yogyakarta: IKIP Yogyakarta. 1981) h. 72 
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Islam. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan pada hakikatnya terletak pada 

efisiensi dan efektifitas penampilan seorang kepala sekolah dan 

profesionalisme gurunya.  

Selain itu peranan guru, wali kelas, dan konselor di sekolah kiranya 

dapat membawa pengaruh positif pada peserta didik dalam memilih jurusan 

dan cita-cita yang tepat. Melalui proses evaluasi terhadap keberhasilan belajar, 

guru, wali kelas, dan konselor akan bisa membimbing peserta didik dalam 

memilih jurusan atau bidang studi dan cita-cita yang tepat. 
32

 

Akhlaq dalam Pandangan Islam 

Secara etimologi akhlaq berarti perbuatan, dan ada sangkut pautnya 

dengan kata  khaliq dan makhluk (yang dicipta). Sehingga Endang Syaifuddin 

Anshary, menyatakan, secara garis besar akhlaq terdiri dari :  

a. Akhlaq manusia terhadap khalik 

b. Akhlaq manusia terhadap makhluk, baik manusia maupun bukan.
33

 

Akhlaq terbagi menjadi dua yaitu akhlaq yang terpuji dan akhlaq yang 

tercela. 

a. Akhlaq yang terpuji 

Akhlaq yang terpuji dibagi dua, yaitu yang bersifat bathin dan bersifat 

lahir, Yang bersifat lahir  adalah taubat, maaf, syukur.
34
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Taubat yaitu meninggalkan sifat dan kelakuan yang tidak baik, salah 

atau dosa dengan penyesalan. 

Maaf yaitu menghapuskan kesalahan atau membatalkan melakukan 

pembalasan terhadap orang yang berbuat jahat atas dirinya. Dengan 

pemberian maaf berarti berbuat kebaikkan kepada orang lain. 

Syukur yaitu merasa senang dan berterimakasih terhadap nikmat Allah 

SWT. Hal ini tercermin dalam aktivitas dan moral orang yang memperoleh 

nikmat itu dalam beribadah kepada Allah, Imannya bertambah teguh dan 

lidahnya semakin banyak berdzikir kepada Allah. 

Sedangkan akhlaq yang terpuji yang bersifat bathin adalah tawakal, 

sabar, merasa cukup (qonaah). 

Tawakal yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam 

menunggu atau menghadapi hasil suatu pekerjaan, atau menanti akibat dari 

suatu keadaan. 

Sabar ialah tahan menderita sesuatu yang tidak disenangi dengan ridha 

dan ikhlas serta berserah diri kepada Allah. Sabar ini  terbagi  kepada : 

a. Sabar dalam beribadah 

b. Sabar ditimpa malapetaka 

c. Sabar terhadap kehidupan dunia 

d. Sabar terhadap maksiat 

e. Sabar dalam perjuangan.
35

  

 

Qonaah yaitu rela dengan pemberian yang telah dianugerahkan Allah 

SWT. kepada dirinya, karena merasa bahwa memang itulah yang sudah 

menjadi pembagiannya. 
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b. Akhlaq yang tercela 

Demikian pula halnya dengan akhlaq yang tercela terbagi kepada dua, 

yaitu akhak yang tercela yang bersifat lahir dan  akhlaq yang tercela yang 

bersifat bathin. Akhlaq yang tercela yang bersifat lahir yaitu maksiat lisan, 

maksiat telinga, maksiat mata, maksiat tangan.
36

   

Adapun contoh dari maksiat lisan yaitu sebagai berikut : 

a. Berkata-kata yang tidak memberikan manfaat, baik untuk dirinya atau 

orang lain. 

b. Berlebih-lebihan dalam percakapan 

c. Berbicara hal yang bathil 

d. Berdebat dan berbantah yang hanya mencari menangnya sendiri tanpa 

menghormati orang lain. 

e. Berkata kotor, mencaci maki atau mengucapkan kata laknat baik kepada 

manusia, binatang maupun benda-benda lainnya. 

f. Berkata dusta.
37

 

Maksiat telinga adalah mendengar pembicaraan suatu golongan yang 

mereka tidak suka kalau pembicaraannya didengar orang lain atau mendengar 

perkataan-perkataan yang  tidak baik. 

Maksiat mata yaitu melihat yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-

Nya. Maksiat tangan ialah menggunakan hal-hal untuk hal-hal yang haram, 

atau sesuatu yang dilarang oleh agama Islam, seperti mencuri, merampok, 

merampas, mengurangi timbangan dan sebagainya. 

Sedangkan akhlaq yang tercela yang bersifat bathin adalah marah, rasa 

mendongkol, dengki dan  sombong (takabur).
38
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Dari macam-macam akhlaq yang telah dikemukakan, maka akhlaq yang 

terpuji adalah yang sesuai dengan akal pikiran dan syariat Islam. Sedangkan 

akhlaq yang buruk adalah yang bertentangan dengan akal fikiran dan syariat 

Islam. 

Dari uraian di atas maka jelaslah bahwa peranan guru dalam membina 

peserta didik sangat diperlukan sebagaimana yang tergambar dalam kerangka 

pikir dibawah ini.  

Gambar 1 

Kerangka Fikir Penelitian 
 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas, jelaslah bahwa dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel penelitian adalah Peran Guru dan Akhlak peserta didik. Agar anak memiliki 

akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan guru berperan dalam hal : 

1) Fasilitator, 2) Pembimbing, 3) Motivator, 4) Organisator, 5) Manusia Sumber, jika 

semua indikator tersebut berjalan dengan baik, maka peran guru berpengaruh positif 

pada akhlak siswa dan kepribadian peserta didik. 
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