
 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Peranan Guru Akidah Akhlak 

Peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu 

seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di 

masyarakat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 845) “peranan adalah bagian 

dari tugas utama yang harus dilksanakan”.
1
 

Istilah “peran” sering diucapkan banyak orang kata peran sering 

dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan 

dengan apa yang dimainkan dengan aktor dalam suatu drama, lebih jelasnya kata 

“peran” atau role dalam kamus oxford dictionary di artikan : Actor’s part; one’s 

or function. Yang berarti aktor ; tugas seseorang atau fungsi.
2
  

Istilah “peran” dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti 

pemain sandiwara atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan 

dimiliki oleh orang yang berkedudukan di peserta didik. 
3
 

Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan maka 

seseorang yang diberi suatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai 

                                                           
1
  Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta : Balai Pustaka,2007 ) h.845 

2
 The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982). H. 1466  

3
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka 

2005), h. 854. 
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dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut, karena itulah ada yang 

disebut role expectation. 

1. Peran Guru  

a. Pengertian Peran Guru 

Guru menurut UU no. 14 tahun 2005 “adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

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

pendidikan menengah.”
4
  

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 meneruskan 

dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Mengajar berarti 

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan 

pada peserta didik.  

                                                           
4
 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 

(Jakarta. Gramedia,  2008), h 95  
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Tugas guru dalam bidang kemanusiaan adalah memposisikan 

dirinya sebagai orang tua kedua, dimana ia harus menarik simpati dan 

menjadi idola para peserta didiknya. Adapun yang diberikan atau 

disampaikan guru hendaklah dapat memotivasi hidupnya terutama dalam 

belajar. Bila seorang guru berlaku kurang menarik maka kegagalan awal 

akan tertanam dalam diri peserta didik.  

Guru adalah posisi yang strategis bagi pemberdayaan dan 

pembelajaran suatu bangsa yang tidak mungkin digantikan oleh unsur 

manapun dalam kehidupan sebuah bangsa sejak dahulu. Semakin 

signifikannya keberadaan guru melaksanakan peran dan tugasnya semakin 

terjamin terciptanya kehandalan dan terbinanya kesiapan seseorang. 

Dengan kata lain potret manusia yang akan datang tercemin dari potret 

guru di masa sekarang dan gerak maju dinamika kehidupan sangat 

tergantung dari citra guru di tengah-tengah masyarakat.  

Seorang guru mempunyai peranan yang banyak sekali. 

Berikut merupakan peran seorang guru:
5
  

1. Guru sebagai ahli instruksional  

Guru harus secara tetap membuat keputusan tentang materi pelajaran 

dan metodenya. Keputusan ini didasarkan sejumlah faktor yang 

                                                           
5
Sri Esti, Psikologi Pendidikan (Malang, Grasindo: 2002), h 27  

 



35 
 

 
 

meliputi mata pelajaran yang akan disampaikan, kebutuhan dan 

kemampuan peserta didik, serta seluruh tujuan yang akan dicapai.   

2.  Guru sebagai motivator 

Tidak ada satu pun guru yang dapat berhasil mengajar secara otomatis. 

Siswa juga harus berbuat dan bertindak. Salah satu peranan guru yang 

paling penting adalah sebagai motivator.  

3. Guru sebagai manajer 

Sebagian besar guru SD mengahabiskan waktu rata-rata 30% sehari 

untuk berinteraksi langsung dengan peserta didik. Di SMP, 

persentasenya lebih tinggi lagi untuk berada di sekolah. Mengelola 

kelas meliputi: mengawasi kegiatan kelas, mengorganisasi pelajaran, 

melengkapi formulir-formulir, mempersiapkan tes, menetapkan nilai, 

bertemu dengan guru-guru lain dalam rapat guru, bertemu dengan 

orang tua peserta didik, menyimpan catatan-catatan tentang pribadi 

peserta didik nya, dan sebagainya.    

4. Guru sebagai konselor  

Walaupun guru tidak diharapkan bertindak sebagai konselor, mereka 

harus sensitif dalam mengobservasi tingkah laku peserta didik. Mereka 

harus mencoba merespon secara konstruktif ketika emosi peserta didik 

mulai mengganggu belajar. Mereka harus tahu jika ada peserta didik 

yang membutuhkan bantuan ahli jiwa.  
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b. Macam-macam peran Guru 

Beberapa peran guru dalam menumbuhkan minat 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, belakang ini di Indonesia 

istilah fasilitator pun mulai diadopsi dalam lingkungan pendidikan 

formal di sekolah, yakni berkenaan dengan peran guru pada saat 

melaksanakan interaksi belajar mengajar. Sebagai fasilitator, guru 

berperan memberikan memberikan pelayanan untuk memudahkan 

peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran.
6
 Peran guru sebagai 

fasilitator membawa konsekuensi terhadap pola hubungan guru-

peserta didik, yang semula lebih bersifat “top – down” kehubungan 

kemitraan. Dalam hubungan yang bersifat “top – down”, guru 

seringkali diposisikan sebagai ” atasan” yanmg cendrung bersifat 

otoriter, sarat komando, instruksi bergaya birokrat bahkan pawang. 
7
 

Sementara peserta didik lebih diposisikan sebagai “bawahan “ yang 

                                                           
6
 Wina Sanjaya. Startegi Pembelajaran; Berorentasi Standar Proses Pendidikan. (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group. 2008 
7
 Sindhunata. Pendidikan : Kegelisahan Sepanjang Zaman, Jogyakarta: Kanisius 2001 
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harus selalu patuh mengikuti instruksi dan segala sesuatu yang 

dikehendaki oleh guru.  

Berbeda dengan pola hubungan “ top- down” , hubungan 

kemitraan antara guru dengan peserta didik , guru bertindak sebagai 

pendamping belajar para peserta didiknya dengan suasana belajar yang 

demokratis dan menyenangkan . oleh karena itu agar guru dapat 

menjalankan perannya sebagai fasilitator seyogyanya guru dapat 

memenuhi prinsip-prinsip belajar yang dikembangkan dalam 

pendidikan kemitraan, yaitu bahwa peserta didik  akan belajar dengan 

baik apabila : 

1. Peserta dididk secara penuh dapat mengambil bagian dalam setiap 

aktifitas pembelajaran 

2. Apa yang di pelajari bermanfaat dan praktis ( usable) 

3. Peserta didik mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan secara 

penuh pengetahuan dan kreterampilannya dalam waktu yang 

cukup. 

4. Pembelajaran dapat mempertimbangkan dan disesuaikan dengan 

pengalaman-pengalaman sebelumnya dan daya fikir peserta didik . 

5. Terbina saling pengertian baik antara guru dengan peserta didik 

maupun peserta didik dengan peserta didik. 

 

Di samping itu guru seyogyanya dapat memperhatika 

karakteristik  peserta didik yang akan menentukan  keberhasilan 

belajar peserta didik,  diantaranya : 

1. Setiap peserta didik memiliki pengalaman dan potensi belajar yang 

berbeda- beda 

2. Setiap peserta didik memiliki tendensi untuk menentukan 

kehidupannya sendiri. 

3. Peserta didik lebih memberikan perhatian  pada hal-hal yang 

menarik bagi dia dan menjadi kebutuhannya. 
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4. Apabila diminta menilai kemampuan diri sendiri, biasanya 

cenderung akan menilai lebih rendah dari kemampuan sebenarnya. 

5. Peserta didik lebih menyenangi hal-hal yang lebih kongkrit dan 

praktis. 

6. Peserta didik lebih suka menerima saran-saran dari pada 

diceramahi. 

7. Peserta didik lebih menyukai pemberian penghargaan (reward) 

dari pada hukuman  (punishmant)  

 

Selain dapat memenuhi prinsip-prinsip belajar dan 

memperhatikan Karakteristik idividual,juga guru dapat memperhatikan 

asas-asas pembelajaran sebagai berikut : 

1. Kemitraan, peserta didik tidak diangap sebagai bawahan 

melainkan diperlakukan sebgai mitra kerjanya 

2. Pengalaman nyata, materi pembelajaran disesuaikan dengan 

pengalaman dan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta 

didik. 

3. Kebersamaan, pembelajaran dilaksanakan melalui  kelompok dan 

kolaboratif. 

4. Partisipasi, setiap peserta didik dilibatkan dalam proses 

pengambilan keputusan sehingga mereka merasa bertangung jawab 

atas keputusan tersebut,sekaligus juga bertanggung jawab atas 

setiap pelaksanaan kegiatan belajar yang dilaksanakannya. 

5. Keswadayaan,mendorong tumbuhnya swadaya ( self supporting ) 

secara optomal atas setiap kegiatan belajar yang dilaksanakannya. 

6. Manfaat, materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan 

dapat memberikan manfaat untuk memecahkan masalah-masalah 

yang dihadapia peserta didik pada masa sekarang maupun yang 

akan datang. 

7. Lokalitas, materi pembelajaran dikemas dalam bentuk yang paling 

sesuai dengan potensi dan permasalahan di wilayah atau 

(lingkungan) tertentu (locally spesyfic),yannng muingkin berbeda 

satu tempat dengan tempat lainnya. 

 

Agar guru dapat mengoptimalkan perannya sebagai 

fasilitator, maka guru perlu memahami hal-hal yang berhubungan 

dengan pemanfaatan berbagai media dan sumber belajar. Dari 
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ungkapan ini, jelas bahwa untuk mewujudkan dirinya sebagai 

fasilitator, guru mutlak perlu menyediakan sumber dan media 

belajar yang cocok dan beragam dalam setiap kegiatan 

pembelajaran ,dan tidak menjadikan dirinya sebagai satu-satunya 

sumber belajar bagi para peserta didiknya.
8
 

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. 

                                                           
8
Wina Senjaya, Op cit 
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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 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
9
. 

 

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 dikehendakinya. Demikian juga 

                                                           
9
 Proyek P2MPD. 2000. Fasilitator dalam Pendidikan Kemitraan (Materi IV-4-1). Jakarta. 
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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 pendidikan di sekolah. 

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan terhadap 

individu untuk mencapai pemahaman diri yang dibutuhkan untuk 

melakukan penyesuaian diri secara maksimum terhadap sekolah, 

keluarga serta peserta didik. Dalam keseluruhan proses pendidikan 

guru merupakan faktor utama. Dalam tugasnya sebagai pendidik, guru 

memegang berbagai jenis peran yang mau tidak mau harus 

dilaksanakan sebaik-baiknya. Setiap jabatan atau tugas tertentu akan 

menuntut pola tingkah laku tertentu pula. Sehubungan dengan 

peranannya sebagai pembimbing, seorang guru harus: 

1. Mengumpulkan data tentang peserta didik. 

2. Mengamati tingkah laku peserta didik dalam situasi sehari-hari. 

3. Mengenal para peserta didik yang memerlukan bantuan khusus. 

4. Mengadakan pertemuan atau hubungan dengan orangtua peserta 

didik baik secara individu maupun secara kelompok untuk 

memperoleh seling pengertian tentang pendidikan anak. 
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5. Bekerja sama dengan peserta didik dan lembaga lain untuk 

membantu memcahkan masalah peserta didik. 

6. Membuat catatan pribadi peserta didik serta menyiapkan dengan 

baik. 

7. Menyelenggarakan bimbingan kelompok atau individu 

8. Bekerjasama dengan petugas bimbingan lainnya untuk membantu 

memecahkan masalah peserta didik. 

9. Menyusun program bimbingan sekolah bersama-sama dengan 

petugas bimbingan yang lainnya. 

10. Meneliti kemajuan peserta didik baik di sekolah maupun di luar 

sekolah. 

 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 
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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 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 
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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 

menunjukan prestasi belajar atau kinerjanya secara unggul. 

Kendati demikian, dalam praktiknya memang harus diakui 

bahwa upaya untuk menerapkan teori-teori tersebut atau dengan kata 

lain dapat menjadi seorang motivator yang hebat bukanlah hal yang 

sederhana, mengingat begitu kompleksnya masalah-masalah yang 

berkaitan dengan prilaku individu (peserta didik), baik yang terkait 

dengan faktor-faktor internal dari individu itu sendiri maupun keadaan 

eksternal yang mempengaruhinya. 

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 
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mengajar, semua diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga dapat 

mencapai efektifitas dan efesiensi delam belajar pada diri peserta 

didik.
10

  

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.
11

 

Kebiasaan-kebiasaan guru yang selama ini cenderung 

mengabdi pada rutinitas dan monoton, perlu diubah menjadi prilaku 

yang mandiri , kreatif, proaktif, sinergis, koordinatif, integratif, 

sinkronis, kooperatif, luwes, dan profesional. Guru sebaiknya memiliki 

ciri-ciri: pekerjaanya adalah miliknya, bertanggung jawab, 

pekerjaannya memiliki kontribusi, tahu/sadar posisi, memiliki kontrol 

                                                           
10

 Nana Sudjanadan Ahmad Rivai Teknologi Pengajaran (Bandung: Sinar Baru. 1989) hlm. 

90 
11

 Prawoto. Microteaching sebagai Media Meningkatkan Kesiapan Kognitif-Afektif-

Psikomotor bagi Mahasiswa Calon Guru. (Yogyakarta: IKIP Yogyakarta. 1981) h. 72 
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terhadap pekerjaanya, dan pekerjaannya merupakan bagian dari 

hidupnya. 

Program pembelajaran bukan sekedar proses memorisasi 

atau me-recall dan menekan pada penguasaan pengetahuan, melainkan 

lebih bersifat internalisasi sehingga tertanam dan berfungsi sebagai 

muatan nurani, dihayati dan dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari 

oleh peserta didik. Demikian pula, proses pembelajaran yang efektif 

akan lebih menekankan pada “belajar mengetahui” (learning to how), 

“belajar bekerja” (learning to do), “belajar hidup bersama” (learning 

to live together), dan “belajar menjadi diri sendiri” (learning to be).
12

 

Guru harus kompeten dalam bidangnya, profesional dalam 

tugas dan tanggung jawabnya, berdedikasi tinggi pekerjaanya, di 

samping memiliki komitmen dan harapan yang tinggi bahwa anak 

didiknya dapat mencapai prestasi yang optimal/maksimal walaupun 

dengan segala keterbatasan sumber daya pen didikan yang ada di 

sekolah. 

 

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 
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47 
 

 
 

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 

islam. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan pada hakikatnya 

terletak pada efisiensi dan efektifitas penampilan seorang kepala 

sekolah dan profesionalisem gurunya. 

Guru sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan 

pendidikan di lembaga pendidikan secara keseluruhan, dan kepala 

sekolah sebagai pemimpin formal pendidikan di sekolanya harus 

bersinergi dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. 

Dalam suatu lingkungan pendidikan di sekolah misalnya, guru 

bertanggung jawab penuh untuk mengelola dan memberdayakan para 

peserta didik agar terus meningkatkan kemampuan intelektualnya. 

Dengan peningkatan kemampuan atas segala potensi yang dimilikinya 

itu, maka dipastikan guru-guru yang juga merupakan mitra kerja 

dalam berbagai bidang kegiatan pendidikan, serta dapat berupaya 

menampilkan sikap positif terhadap pekerjaannya dan meningkatkan 

kompetensi profesionalnya. 
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Sekolah sebagai lembaga pendidikan bertugas 

menyelenggarakan proses pendidikan dan proses belajar mengajar 

dalam usaha untuk mencerdaskan keidupan bangsa. Dalam hal ini 

kepala sekolah sebagai seorang yang diberi tugas untuk 

menyelenggarakan pendidikan di sekolah, guru harus bertanggung 

jawab atas tercapainya tujuan sekolah. Guru diharapkan menjadi 

motivator di sekolah. Oleh sebab itu, kualitas keberhasilan pendidikan 

merupakan hal yang signifikan bagi keberhasilan lembaga pendidikan. 

Keberhasilan seorang dalam mendidik merupakan prestasi atau 

sumbangan yang amat berharga, baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif yang terukur dalam rangka membantu tercapainya tujuan 

sekolah. Mutu pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan islam 

ditentukan oleh faktor profesionalitas, sifat dan keterampilan, prilaku 

guru dalam mengajar serta mendidik anak muridnya.
13

 

c. Peran Guru Dalam Menumbuhkan Minat 

  Terlepas dari kompleksitas dalam kegiatan pemotivasian 

tersebut dibawah ini dikemukakan beberapa teori bagi guru dalam 

rangka meningkatkan motivasi belajar peserta didik.
14

 

1. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai 
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 Wahjosumido, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2008),h. 432-433 
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   Tujuan yang jelas dapat membuat peserta didik paham 

arah mana ia ingin dibawa. Pemahaman peserta didik tentang 

tujuan pembelajaran dapat menumbuhkan minat peserta didik 

untuk belajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi 

belajar mereka. Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, maka 

akan semakin kuat motivasi belajar peserta didik. Oleh karena itu, 

sebelum proses pembelajaran dimulai hendaknya guru menjelaskan 

terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, para 

peserta didik pun seyogyanya dapat dilibatkan untuk bersama-sama 

merumuskan tujuan belajar beserta cara-cara untuk mencapainya. 

2. Membangkitkan minat peserta didik 

  Peserta didik akan terdorong untuk belajar manakala 

mereka memiliki minat untuk belajar. Oleh sebab itu, 

mengembangkan minat belajar peserta didik merupakan salah satu 

teknik dalam mengembangkan motivaasi belajar. Beberapa cara 

dapat dilakukan dapat dilakukan untuk membangkitkan minat 

belajar peserta didik, diantaranya:
15

 

a. Hubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan 

kebutuhan peserta didik. Minat peserta didik akan tumbuh 

manakala ia dpaat menangkap bahwa materi pelajaran itu 

                                                           
15

 http://wawan-junaidi.blogspot.com/2013/07/peran-guru-sebagai-motivator-dalam-ktsp.html diakses 

pada tanggal 21 Desember 2013 
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berguna untuk kehidupannya. Dengan demikian guru perlu 

menjelaskan keterkaitan materi pelajaran dengan kebutuhan 

peserta didik. 

b. Sesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan 

kemampuan peserta didik. Materi pelajaran yang terlalu sulit 

untuk dipelajari atau materi pelajaran yang jauh dari 

pengalaman peserta didik, akan tidak dimintai oleh peserta 

didik. Materi pelajaran yang terlalu sulit tidak akan dapat 

diikuti dengan baik, yang dapat menimbulkan peserta didik 

gagal mencapai hasil yang optimal; dan kegagalan itu dapat 

membunuh minat peserta didik untuk belajar. Biasanya minat 

peserta didik akan tumbuh kalau ia mendapatkan kesuksesan 

dalam belajar. 

c. Gunakan berbagai model dan strategi pembelajaran secara 

bervariasi, misalnya diskusi, kerja kelompok, eksperimen, 

demonstrasi, dan lain-lain. 

d. Ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Peserta 

didik hanya mungkin dapat belajar dengan baik manakala ada 

dalam suasana yang menyenangkan, merasa aman, bebas dari 

rasa takut. Usahakan agar kelas selamanya dalam suasana 

hidup dan segar, terbebas dari rasa tegang. Untuk itu gruru 

sekali-sekali dapat melakukan hal-hal yang lucu. 
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e. Berilah pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan peserta 

didik. Motivasi akan tumbuh manakala peserta didik merasa 

dihargai. Memberikan pujian yang wajar merupakan salah satu 

cara yang dapat dilakukan untuk menberikan penghargaan. 

Pujian tidak selamanya harus dengan kata-kata. Pujian sebagai 

penghargaan dapat dilakukan dengan isyarat, misalnya 

senyuman dan anggukan yang wajar, atau mungkin dengan 

tatapan mata yang meyakinkan. 

f. Berikan penilaian. Banyak peserta didik yang belajar karena 

ingin memperoleh nilai bagus. Untuk itu belajar dengan giat. 

Bagi sebagian peserta didik nilai dapat menjadi motivasi yang 

kuat untuk belajar. Oleh karena itu, penilaian harus dilakukan 

dengan segera agar peserta didik secepat mungkin mengetahui 

hasil kerjanya. Penilaian harus dilakukan secara objektif sesuai 

dengan kemampuan peserta didik masing-masing. 

g. Berilah komentar terhadap hasil pekerjaan peserta didik. 

Peserta didik butuh penghargaan. Penghargaan bisa dilakukan 

dengan memberikan komentar positif. Setelah peserta didik 

selesai mengerjakan suatu tugas, sebaiknya berikan komentar 

secapatnya, misalnya dengan memberikan tulisan “bagus” atau 

“teruskan pekerjaanmu” dan lain sebagainya. Komentar yang 

positif dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 
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h. Ciptakan persaingan dan kerjasama persaingan yang sehat 

dapat memberikan pengaruh yang baik untuk keberhasilan 

proses pemelajaran peserta didik. Melalui persaingan peserta 

didik dimungkinkan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk 

memperoleh hasil yang terbaik. Oleh karena itu, guru harus 

mendesain pembelajaran yang memungkinkan peserta didik 

untuk bersaing baik antar kelompok maupun antar individu. 

Namun demikian, diakui persaingan tidak selamanya 

menguntungkan, terutama untuk peserta didik yang memang 

dirasakan tidak mampu untuk bersaing, oleh sebab itu 

pendekatan cooperative learning dapat dipertimbangkan untuk 

menciptakan persaingan antar kelompok.  

Di samping beberapa petunjuk cara membangkitkan motivasi 

belajar peserta didik di atas, adakalanya motivasi itu juga dapat dibangkitkan 

dengan cara-cara yang lain yang sifatnya negatif seperti memberikan 

hukuman, teguran, dan kecaman, memberikan tugas yang sedikit berat 

(menantang). Namun, teknik-teknik semacam itu hanya bisa digunakan dalam 

kasus-kasus tertentu. Beberapa ahli mengatakan dengan membangkitkan 

motivasi dengan cara-cara seperti itu lebih banyak merugikan peserta didik. 

Untuk itu seandainya masih bisa menggunakan cara-cara yang positif, 

sebaiknya membangkitkan motivasi dengan cara yang negatif dihindari. 
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Setiap orang memiliki potensi kreatif dalam derajat yang berbeda-

beda dan dalam bidang yang berbeda-beda pula. Dengan berfikir kreatif 

seseorang dapat melahirkan ide-ide baru, penemuan baru yang bermanfaat 

bagi masyarakat. Guru sebagai pendidik atau pengajar merupakan penentu 

kesuksesan dalam pendidikan. Oleh sebab itu guru dituntut untuk 

mengembangkan kreativitasnya dalam proses belajar mengajar. Guru kreatif 

selalu mencari cara bagaimana agar proses belajar mencapai hasil sesuai 

dengan tujuan, serta berupaya menyesuaikan pola-pola tingkah lakunya dalam 

mengajar dengan tuntutan pencapaian tujuan dengan mengembangkan faktor 

situasi kondisi belajar peserta didik.
 16

 

Kreativitas ini memungkinkan guru yang bersangkutan 

menemukan bentuk mengajar yang sesuai, terutama dalam memberi 

bimbingan, dorongan dan arahan agar peserta didik dapat belajar efektif. 

Kreativitas sebagai ungkapan dan perwujudan diri individu merupakan 

kebutuhan pokok manusia termasuk pendidikan, bila terwujud memberikan 

rasa kepuasan dan rasa keberhasilan yang mendalam. Pentingnya kreativitas 

ini disebutkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993 yaitu : 

pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang 

maha esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, jujur, cerdas kreatif, 

                                                           
16

 Cece Wijaya, A. Tabrani Rusyan, Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar 

Mengajar, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 1994) h, 189 
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terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, tanggung jawab, dan 

produktif serta sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya ditekankan pula bahwa 

iklim belajar dan mengajar dikalangan masyarakat terus berkembang agar 

tumbuh sikap prilaku yang kreatif, inovatif, dan keninginan untuk maju.
17

 

Dengan demikian, maka guru dalam pembelajaran turut menentukan 

keberhasilan belajar mengajar. Untuk lebih jelasnya akan dibicarakan hal-hal 

yang berkaitan dengan kreativitas guru dalam pembelajaran. 

B.  Pembinaan Akhlaq 

1. Pengertian Akhlaq 

Dilihat dari segi bahasa (etimologi), perkataan akhlaq adalah jamak dari 

kata khuluk, khuluk berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.
18

  

Dalam  Ensiklopedi Pendidikan dikatakan bahwa akhlaq ialah budi 

pekerti, watak kesusilaan (kesadaran etik dan moral) yaitu kelakuan baik yang 

merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya dan terhadap 

sesama manusia.
19

 

Sedangkan di dalam al-Mu’iam al Wasit disebutkan definisi akhlaq 

sebagai berikut : 
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 S. C. Utami Munandar, Kreativitas dan Keberkatan, Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif 

dan Bakat, (Jakarta Gramdeia Pusat Utama, 1999) h. 22 
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Louis Ma’luf, Kamus Al-Munjib., (Beirut  : Al-Maktabah al-Katulukiyah, tt), hlm. 192. 
19

Soegarda Porbawatja, Ensiklopedi Pendidikan, (Jakarta  : Gunung Agung,  1976), hlm. 9. 
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ُُلُق َحاٍل  َعاُل ِمنخ َخْيخٍ اَوخ َشرٍّ َمنخ َاْلخ َها االَف خ ُدُر َعن خ ِس اَل ِسَخٌة َتصخ فخ لِلن َّ
يَةٌ  رٍ َغْيخٍ َحاَجٍة ِاََل ِفكخ  َوَرؤخ  

Artinya : "Akhlaq ialah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahir 

macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan 

pemikiran atau pertimbangan".
20

 

 Pendapat lain menyatakan bahwa akhlaq adalah : 

َعاُل بِ  ُدُر االَف خ َها َتصخ ِس َراِسَخٍة َعن خ فخ ُُلُق ِعَباَرٌة َعنخ َهيخَئٍة ِِف الن َّ ُموخ َاْلخ َلةٍ سخ  

رِي مِ  يَة ْيخِ نخ غَ َوُيسخ ٍر َوُرؤخ ٍ  َحاَجٍة ِاََل ِفكخ   

Artinya : "Akhlaq adalah ibarat prilaku yang konstan (tetap) dan meresap dalam 

jiwa, daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan wajar dan 

mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
21

 

 Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa akhlaq adalah suatu 

kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan telah menjadi kepribadian 

hingga dari situlah timbul berbagai perbuatan dengan spontan dan mudah tanpa 

dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran.  
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Ibrahim Anis, Al-Mu’jam Al Wasit, (Mesir  : Darul Ma’arif, 1972), hlm. 202. 
21

 Rahman Shaleh, Akhlaq Ilmu Tauhid, (Jakarta : Ganesa, 1995),  Cet. Pertama, hlm. 6.   
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Akhlaq sebagai kondisi atau sifat yang telah meresap dan terpatri dalam 

jiwa, karena seandainya ada seseorang yang mendermakan hartanya dalam 

keadaan yang  jarang sekali untuk suatu hajat dan tiba-tiba, maka bukanlah orang 

yang demikian disebut orang yang dermawan sebagai pantulan dari 

kepribadiannya. Juga disyaratkan, suatu perbuatan dapat dinilai baik jika 

timbulnya perbuatan itu dengan mudah sebagai suatu kebiasaan tanpa 

memerlukan pemikiran. Ahmad Amin bahwa akhlaq ialah kebiasaan kehendak.
22

  

 

2. 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.
23

 

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, syukur.
24
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Asmaran, AS, Pengantar Studi Akhlaq, (Jakarta  : Rajawali Press, 1992), hlm. 2. 
23

Endang Syaifuddin, Ansshary, Wawasan Islam, (Jakarta  : Raja Grafindo Persada, 1993), 
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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.
25
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Qonaah yaitu rela dengan pemberian yang telah dianugerahkan Allah 

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

menjadi pembagiannya. 

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.
26

   

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.
27

 

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, 
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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).
28

 

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. 

 

3.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembinaan Akhlaq 

Sebagai mana kita ketahui bahwa akhlaq manusia itu dapat dirubah, 

berarti akhlaq kita dapat berubah dan dipengaruhi oleh sesuatu. Karena itu ada 

usaha-usaha untuk mendidik dan membentuk akhlaq seseorang yang artinya 

berusaha untuk memperbaiki kehidupan yang nampak kurang baik sehingga 

menjadi lebih baik. 

Dengan demikian untuk mempengaruhi supaya anak mempunyai akhlaq 

muslim, supaya usaha yang diberikan dapat membentuk akhlaq anak sesuai 

dengan norma-norma Islam serta kepercayaan dari seluruh aspek jiwanya, 

menunjukan pengabdiannya kepada Tuhan, penyerahan diri kepada-Nya. Di 

dalam  usaha-usaha ini untuk mencapai suatu akhlaq muslim, maka manusia 

tidak terlepas dari faktor –faktor yang mempengaruhinya dari pribadi itu sendiri. 
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Adapun faktor yang mempengaruhi akhlaq itu adalah hereditas, pengalaman dan 

kulture atau kebudayaan.
29

 

 Pendapat lain menyatakana bahwa “akhlaq tiap-tiap orang tumbuh atas 

dua kekuatan yaitu kekuatan dari dalam yang sudah dibawa sejak lahir berujud 

benih, bibit, atau sering juga disebut kemampuan dasar”.
30

 

 Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka  yang mempengaruhi akhlaq 

seseorang itu ada dua  yaitu  faktor  dari  dalam  atau bawaan dan faktor dari 

luar.
31

 

 Lingkungan dimana anak didik dibesarkan adalah sangat mempengaruhi 

perkembangan akhlaq seseorang. Karena lingkungan adalah tempat ia bergaul, 

tempat mencari informasi, tempat mencari pengetahuan, serta tempat ia 

bermasyarakat, maka pengaruh lingkungan ini juga sangat mempengaruhi akhlaq 

anak. 

 Kebudayaan atau kulture dari luar juga sangat berpengaruh terhadap 

pembentukan akhlaq muslim. Budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya kita 

sebagai orang timur sering kali bertentangan. Maka dari itu si anak didik harus 

dijauhkan dari budaya budaya yang masuk, supaya pertumbuhan serta 

perkembangan anak didik sesuai dengan ajaran Agama Islam. 
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 Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang semakin pesat juga 

sangat mempengaruhi terhadap perkembangan akhlaq anak. Maka dari itu supaya 

anak tidak terpengaruh ke hal-hal yang negatif maka harus diberi bekal ilmu 

pengetahuan agama. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi selain punya 

hal positif juga mempunyai dampak negatif. Oleh sebab itu kita harus bisa 

membedakan mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. 

 Dengan demikian seorang pendidik baik ia seorang pendidik di 

lingkungan sekolah, keluarga ataupun masyarakat semuanya mempunyai 

peranan dan tugas yang amat penting dalam mempengaruhi akhlaq seorang anak, 

untuk diarahkan pada  akhlaq yang berlandaskan ajaran Islam. 

Namun segala upaya mempengaruhi anak didik tidak cukup dengan 

memberikan pelajaran saja, tetapi juga harus berbuat baik, bertindak sesuai 

dengan norma-norma ajaran Islam atau mempunyai akhlaq seorang muslim. 

C. Peran Guru Dalam  membina Akhlak Peserta Didik 

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

kreatif, dinamis dan berakhlak karimah)”.
32

 

 

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 : 

 “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”.
33

 

 

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 
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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;.
34

 

Sesuai dengan tugas pokok guru Pendidikan Agama Islam tersebut diatas, 

maka ia memiliki peranan yang sangat penting dalam pembinaan kualitas anak 

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”.
 35

 

Ayat di atas memerintah kepada setiap muslim untuk membentuk 

segolongan dari mereka yang dapat menyampaikan ajaran agama Islam, yaitu 
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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”.
 36

 

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.
37
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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”. 
38

 

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 

mengajar berkaitan erat dengan berbagai masalah di luar kelas yang sifatnya non 

akademis”. 
39

 

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.  
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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”, 
40

 

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.  

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 
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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” 
41

 

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 :  

“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”. 
42
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Pendapat lain mengatakan “motivasi seseorang timbul di dorong oleh 

faktor internal dan eksternal sehingga seseorang melakukan tindakan tertentu”,
43

  

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. 
44

 

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

dikaguminya”.
45

  

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.  
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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”. 
46

 

 

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.
47

 

  

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 
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orang tuanya melalui surat panggilan untuk mencari penyebab kenapa tidak 

masuk sekolah dan kemudian di cari solusinya yang selanjutnya diadakan 

pembinaan serta nasehat yang membangkitkan semangat belajar.
48

  

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.  
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