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A. Guru Akidah Akhlak 

 

1. Pengertian Akidah Akhlak 

 

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

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

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

pendidikan menengah”.
20

 

 

Berbicara masalah peranan dan tanggung jawab guru akidah akhlak dalam 

pendidikan agama Islam tidak jauh berbeda dengan peranan tanggung jawab guru 

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

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

Tanggung jawab adalah tugas yang dilaksanakan sedangkan peranan adalah jalan 

untuk melaaksanakan tugas. Guru adalah orang yang pekerjaanya mendidik dan 

membimbing anak, atau profesinya sebagai pengajar. Kemudian pendapat lain 

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

mendidik dalam satu situasi pendidikan untuk mencapai pendidikan “.
21

 

 

Guru adalah pendidik profesional, karena secara implisit ia telah 

merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab yang terpikul 

di  pundak  orang  tua.  Mereka  ini  tatkala  menyerahkan  anaknya  di     sekolah, 
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sekaligus melimpahkan sebagaian tanggung jawab pendidikan anaknya kepada 

guru. 

 

Hal ini juga membuktikan orang tua tidak sembarangan menyerahkan 

anaknya kepada sembarangan guru atau sekolah karena tidak sembarang orang 

dapat menjabat sebagai guru. 

 

Guru Akidah Akhlak adalah tenaga pendidik yang diangkat dengan tugas 

khusus mendidik dan mengajar dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. 

 

Menurut Zakiah Daradjat menyatakan bahwa guru adalah pendidik 

profesional karenanya secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan 

memikul tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak orang tua. 

 

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa guru adalah seseorang yang memiliki 

kemampuan dan pengalaman yang dapat memudahkan dalam melaksanakan 

peranannya membimbing muridnya. Ia harus sanggup menilai diri sendiri tanpa 

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

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

kelemahan.
22

 

 

Pengertian semacam ini identik dengan pendapat Hamdani Ihsan dan Fuad 

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

memberi bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam perkembangan 

jasmani  dan  rohaninya  agar  mencapai  kedewasaanya,  mampu    melaksanakan 

22 Zakiah Daradjat (et.al), Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, h.266. 



tugasnya sebagai makhluk Allah, Kholifah di bumi, sebagai makhluk sosial 

sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri.
23

 

 

Pendapat ini didukung oleh Hadari Nawawi, yang menyebutkan bahwa 

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

bertanggung jawab dalam membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing- 

masing.
24 

Hal ini guru bukanlah sekedar orang yang berdiri didepan kelas saja 

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

serta kreatif dalam mengarahkan perkembangan siswa untuk menjadi orang yang 

dewasa. 

 

Disisi lain Uzer Usman memberikan pengertian spesifik tentang guru yaitu 

sebagai jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. 

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

memiliki keahlian khusus melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru.
25

 

 

Jadi guru bukanlah seseorang yang hanya bertindak mengajar di 

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

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

mencapai tujuan pendidikan universal, sehingga fungsi/peranan guru menjadi 

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

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

dalam pelajaran akidah akhlak itu sendiri membahas tentang tingkah laku dan 

keyakinan iman. 

 

Dilingkungan sekolah seorang guru Agama islam terutama guru akidah 

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

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

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

perilaku atau karakter yang dapat dijadikan pegangan bagi peserta didik dalam 

menghadapi pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan luar. Sehingga 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru akidah akhlak sangat mempengaruhi 

perubahan perilaku siswa. 

 

Jadi guru akidah akhlak merupakan orang yang melakukan kegiatan 

bimbingan pengajaran atau latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk 

mencapai tujuan pembelajaran (menjadi muslim yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ). 

 

Dalam proses belajar mengajar guru harus bisa memposisikan sesuai 

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

dirinya sebagai seorang pendidik, seseorang dikatakan sebagai seorang guru tidak 

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

merupakan seseorang yang memiliki kepribadian guru dengan segala ciri   tingkat 



kedewasaanya. Dengan kata lain bahwa untuk menjadi pendidik atau guru, 

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

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

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

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

bukan saja membawa ilmu pengetahuan akan tetapi juga menjadi contoh seorang 

pribadi manusia. 

 

Pelaksanaan proses belajar mengajar (BPM) menuntut adanya berbagai 

peran untuk senantiasa aktif dan aktivitas interaksi belajar mengajar dengan 

siswanya. Peran guru dipandang strategis dalam usaha mencapai keberhasilan 

proses belajar mengajar apabila guru mau menempatkan dan menjadikan posisi 

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

diagungkan dan dikagumi, karena peranya yang sangat penting diarahkan kearah 

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

siswanya. 

 

Mengenai pera guru akan diuraikan beberapa pendapat, yaitu menurut 

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

terhormat dalam masyarakat sebab ia nampak sebagai orang yang berwibawa, 

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

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

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

sebagai  pemimpin  kelompok,  sebagai  orang  tua  /  wali,  sebagai  orang    yang 



membina dan memberi layanan, sebagai kawan sekerja dan sebagai pembawa rasa 

kasih sayang.
26

 

 

Sedang menurut Olive, peran guru adalah sebagai penceramah , nara 

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

laboraturium, perancang program dan manipulator yang dapat mengubah situasi 

belajar. 

 

Sejalan dengan pendapat olivia, sadirman AM, menyatakan bahwa peran 

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

transmitter, fasilitator,mediator dan evaluator.
27

 

 

Lebih lanjut sudirman menerangkan bahwa : 

 

a. Informator, berarti guru harus melaksanakan  cara-cara 

mengajar informatif, laboraturium, studi lapangan dan sumber 

informasi kegiatan akademik maupun umum. 

b. Organisator berarti guru diharapkan mampu  

mengorganisasikan sedemikian rupa komponen-komponen 

yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar sehingga 

dapat dicapai efektifitas dan efisiensi belajar pada diri siswa. 

c. Motivator berarti guru dituntut mampu merangsang dan 

memberikan dorongan serta reinforcement untuk 

mengkomunikasikan potensi siswa, menumbuhkan aktivitas 

dan daya cipta (kreatif) sehingga akan terjadi dinamika didalam 

proses belajar mengajar (PBM) sebagai usaha untuk 

meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar 

siswa. 

 

 

Sedangkan Syaiful Bahri Djamarah melengkapi beberapa pendapat diatas 

dengan  menyatakan  bahwa  peran  guru  adalah  sebagai  korektor,       inspirator, 

 
 

26 Piet Suhertian, Profil Pendidik Profesional, Andi Offset. 
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informator, organisator motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, 

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

 

 

Lebih lanjut Djamarah memperjelas keterangan dengan memberikan 

penjelasan pada masing-masing peran tersebut, yaitu : 

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

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

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

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

watak siswa. 

b. Inspirator, berarti guru dituntut untuk memberikan petunjuk tentang 

bagaimana cara belajar yang baik, petunjuk tersebut dapat bertolak dari 

pengalaman atau pengetahuan yang telah didapat oleh guru sehingga mampu 

untuk memecahkan problematika yang dihadapi siswa. 

c. Informator, berarti guru harus memberikan informasi tentang perkembangan 

sains dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata 

pelajaran yang telah diprogramkan oleh guru. Informator ini harus baik 

sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. 

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

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

harus dipacu sedemikian rupa sehingga mereka mampu belajar secara mandiri 

sesuai dengan kebutuhannya. 

e. Pembimbing, berarti kehadiran guru disekolah adalah untuk membimbing 

siswa menjadi manusia dewasa yang berprilaku secara mandiri, awalnya siswa 

tergantung pada bantuan guru karena kekurang mampuanya. Namun dengan 

bimbingan guru, rasa ketergantungan tersebut semakin berkurang dikarenakan 

tingkat kedewasaan telah berkembang sehingga nantinya mampu berdiri 

sendiri (mandiri) falam belajar.
29

 

 

Jadi peranan guru bukanlah bertindak yang hanya bertindak mengajar, 

tetapi haruslah sanggup bertindak sebagai korektor, inspirator, informator, 

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

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

yaitu mencapai tujuan pendidikan universal. 

 

2. Syarat-Syarat Menjadi Guru Akidah Akhlak 

 

 

Dalam usaha menjalankan tugasnya dengan baik dan sempurna, serta 

menguasai ilmu yang akan disampaikan kepada anak didik hendaknya diperlukan 

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

Adapun syarat-syarat guru agama Islam yaitu: 

 

“Seorang pendidik Islam harus seorang yang beriman, bertaqwa kepada 

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

mempunyai kecakapan mendidik, bertanggung jawab, mempunyai sifat 

keteladanan, serta memiliki kompetensi keguruan yang meliputi kompetensi 

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

mengajar”.
30

 

 

Seorang guru khususnya guru agama tidak mementingkan kebutuhan  

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

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

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

sabagai berikut : 

1. Mempunyai izazah formal. 
2. Sehat jasmani dan rohani. 

3. Berakhlak yang baik.
31

 

 

30 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Kalam Mulia, Cet. Ke 7, Jakarta, 2006, Hlm. 37. 
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Selanjutnya kompetensi sosial menurut siswanto yaitu “ pribadi yang telah 

merupakan satuan dengan masyarakat, atau individu yang berhasil dengan baik 

dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat. 

Jadi kompetensi sosial seorang guru adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

guru dalam berintegrasi dengan masyarakat sehigga dirinya diterima dengan baik 

sebagai salah seorang anggota masyarakat dilingkunganya. 

 

Menurut Suwarno, kompetensi profesional adalah sebagai berikut : 

 

1. Kedewasaan. 

2. Identifikasi norma. 

3. Identifikasi dengan anak. 

4. Knowledge. 
5. Skill. 

6. Attitude.
32

 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang 

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

menjalankan tugasnya. Diantara syarat seorang guru agama harus beriman serta 

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

ilmu dan bidangnya dan ilmu penunjang lainnya sebagai pelengkap dalam 

menyampaikan materi pelajaran serta memiliki kompetensi keguruan. 

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

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

hanya menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada anak 

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

tauladan dalam setiap aktivitas dan prilaku seghari-hari. 

32 Suwarno, Pengantar Umum Pendidikan, Aksara Baru, Bandung, 1984, h, 89-90. 



Menurut Ahmad D. Marimba, dalam bukunya pengantar filsafat 

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

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

menunjukan pengabdian kepada tuhan, penyerahan diri kepadanya.
33

 

Maka jelaslah bahwa unsur kepribadian guru agama mempunyai    peranan 

 

utama dalam mencapai tujuan pendidikan agama. Sebagaimana yang dijelaskan 

bahwa : 

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

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

dengan lainya. Kepribadian sebenarnya merupakan suatu yang abstrak, 

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

dan dalam menghadapi persoalan”.
34

 

 

Oleh karena itu guru agama harus berkeribadian muslim, yaitu 

berkepribadian yang seluruh aspeknya baik tingkah laku, aktifitasnya menunjukan 

kepribadian kepada Allah SWT. 

 
3. Tugas Dan Tanggung Jawab Guru Akidah Akhlak 

 

Sebagaimana tersebut diatas bahwa guru agama merupakan manusia yang 

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

lepas dari tanggung jawabnya sebagai guru agama. 

 

 

 
33 Ahmad D.Marimba, Pengantar Filsafah Pendidikan Islam, Armico, Bandung, 1990, 
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34   
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Guru akidah akhlak adalah guru yang mengajar salah satu pelajaran agama 

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

pelajaran akidah akhlak itu sendiri membahas tentang tingkah laku dan keyakinan 

iman. 

Dilingkungan sekolah seorang guru agama islam terutama guru akidah 

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

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

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

perilaku atau karakter yang dapat dijadikan pegangan dari lingkungan luar. 

Sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh guru akidah akhlak sangat 

mempengaruhi perubahan perilaku siswa. 

 

Adapun tugas dan tanggung jawab guru agama Islam adalah sebagaimana 

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

harus mampu : 

a. Mengajari lmu pengetahuan agama 

b. Menanamkan keimanan kedalam jiwa anak 
c. Mendidik anak agar taat menjalankan ajaran agama 

d. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia.
35

 

 

Selanjutnya Rosmali menyatakan bahwa tugas seorang guru itu 

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

beragam yang berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Tugas tersebut meliputi 

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

sebagai  profesi  meliputi  mendidik,  mengajar  dan  melatih.  Mendidik     berarti 

35 Ibid, Hlm. 35. 



meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Mengajar 

berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. 

Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan 

pada siswa.
36

 

 

Pendidikan Islam sebagai pendidikan yang bertujuan untuk mencapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat, maka pendidik Islam lebih bertanggung jawab 

terhadap pembentukan keperibadian yang baik yang mencerminkan nilai-nilai 

yang Islami pada umatnya. 

 

Oleh karena itu guru sebagai orang yang bertugas menyampaikan ilmu 

pengetahuan sekaligus membimbing muridnya serta berkperibadian yang baik. 

Orang yang berilmu pengetahuan dan mengajarkannya kepada orang lain akan 

mendapat kedudukan disisi Allah SWT, serta akan mendapat tempat yang 

istimewa ditengah-tengah masyarakat. 

 

Selain itu sikap positif bagi seorang guru tidak kalah pentingnya dalam 

menentukan keberhasilan belajar mengajar tersebut. Hal ini di kemukakan oleh 

Dirjen Bimbaga Islam bahwa guru harus “mampu memancarkan rasa keimanan 

dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maga Esa dalam perilaku dan prestasi 

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

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

 

 

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

positif dan ikhlas memberikan bimbingan terhadap muridnya. Sebab dengan jiwa 

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

prilaku murid. 

 

Oleh karena itu seorang guru wajib memberikan suri tauladan dan 

senantiasa mencurahkan perhatiannya kepada tingkat keberhasilan muridnya baik 

dari segi aspek pengetahuan, sikap dan perilaku serta keterampilan beribadah 

untuk mewujudkan anak didik yang berkeperibadian utama. 

 

Adapun dalam menjalankan tugasnya guru harus prinsip-prinsip dalam 

belajar mengajar agama Islam sebagaimmana di kemukakan oleh Ramayulis 

bahwa seorang guru harus melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Persiapan mengajar harus dibuat dengan matang, sehingga dapat 

memberi kesan pada anak didik bahwa gurunya adalah seorang 

yang patut dicontoh. 

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

untuk mengajarkan dan menekankan aspek dan keebaikan dan 

kemuliaanya dalam perjuangan hidup. 

 

3. Membiasakan praktek dan kebiasaan keagamaan sejak dini. 

4. Membiasakan praktek ibadah dan kebisaan yang sesuai dengan 

kesanggupan murid. 

5. Menyuruh anak-anak menghafal ayat-ayat al-quran dan hadis.
38

 

 

 

 

 

37 Dirjen Bimbaga Islam, Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam, Percetakan Negara, 
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Ramayulis , Op- Cit, Hlm 81-82 



Berdasarkan pendapat tersebut jelas bahwa tugas seorang guru itu bukan 

hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi memberikan 

bimbingan, pengarahan serta contoh teladan yang baik pada gilirannya membawa 

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

 
B. Pendidikan Agama Islam 

 
 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

 

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

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

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

Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang secara khas memiliki ciri 

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

 

 

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk perserta didik menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 

berakhlak mulia.
40

 

 

Pendidikan Agama Islam adalah “Usaha sadar dan terencana dalam 

menyiapkan perserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimani, ajaran Agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk   menghormati 

 

 

 

 

 

 

 

39 Achmad Asrori, Ilmu Pendidikan Islam, Fakta Press, Bandar Lampung, 2010, Hlm.5. 
40 Undang-Undang Sisdiknas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Hlm. 65. 



penganut Agama lain dalam hubungan dengan kerukunan antar umat beragama 

hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa”.
41

 

 

Sebagai mata pelajaran, Pendidikan Agama Islam memiliki peranan 

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

mata pelajaran yang mengandung nilai, moral, etika agama menempatkan 

Pendidikan Agama Islam pada posisi terdepan dalam pengembangan moral  

peserta didik. 

 

Beberapa karakteristik Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran di 

ungkapkan dalam buku pedoman khusus Pendidikan Agama Islam sebagai 

berikut: 

a. Agama Islam merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dan juga 

sebagai ajaran-ajaran pokok Agama Islam. 

b. Pendidikan Agama Islam bertujuan membentuk peserta didik agar beriman 

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

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

Syariah, dan Akhlak.
42

 

 

Pendidikan agama merupakan salah satu dari tiga subyek pelajaran yang harus 

dimasukan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal diindonesia. Hal 

ini karena kehidupan beragama merupakan salah satu dimensi kehidupan yang 

diharapkan dapat terwujud secara terpadu. 

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

dengan memberinya awalan “pe” dan akhiran “an”, mengandung arti  “perbuatan” 

 

41 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kopetensi Konsep 

Dan Implementasi Kurikulum, PT Remaja Rosdakarya, Bandung , 2004, h.130. 
42 Departemen Pendidikan Nasional, BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan), 

Silabus PAI SMP atau  MTS, 2002, h.17. 



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

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

ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa inggris “education” yang berarti 

pengembangan atau bimbingan. 

Dalam bahasa arab pengertian pendidikan, sering digunakan beberapa 

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

yang bersifat pemberian atau penyampaian pengetahuan dan ketrampilan. Al- 

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

mendidik yang bermuara pada penyempurnaan akhlak/moral peserta didik. 

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

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

beberapa pemikiran ilmuwan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang 

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

orang yang memiliki persyaratan tertentu sebagai pendidik. 

Selanjutnya kata pendidikan ini dihubungkan dengan agama islam, dan 

menjadi satu kesatuan yang tidak dapat diartikan secara terpisah. Pendidikan 

agama islam nerupakan bagian dari pendidikan islam dan pendidikan Nasional, 

yang menjadi mata pelajaran wajib disetiap lembaga pendidikan islam. 

Menurut Zakiah Darajat pendidikan agama islam adalah suatu usaha untuk 

membina dan mengasuh  peserta didik agar senantiasa dapat  memahami      

ajaranislam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya 

dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan Hidup.
43

 

43 R Chafida,Pendidikan Agama Islam, http://digilib.uinsby.ac.id/7788/6/bab%203.pdf, 

Diakses 28 Juni 2016, Jam.18:40. 

http://digilib.uinsby.ac.id/7788/6/bab%203.pdf


Dari segi terminologis, Samsul Nizar menyimpulkan dari beberapa 

pemikiran ilmuwan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan 

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

memiliki persyaratan tertentu sebagai pendidik. Selanjutnya kata pendidikan ini 

dihubungkan  dengan  Agama  Islam,  dan  menjadi  kesatuan  yang  tidak    dapat 

siartikan secara terpisah.
44

 

 

Mata pelajara pendidikan agama islam secara keseluruhannya dalam 

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

sekaligus mwnggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama Islam 

mencangkup perwujudan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan 

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

maupun lingkunganya. 

Jadi pendidikan agama islam merupakan usaha sadar yang dilakukan 

pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, 

dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau 

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

pengertian tersebut dapat ditemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

pembelajaran pendidikan agama islam, yaitu berikut ini : 

1. Pendidikan agama islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan/atau latihan yang dilakukan secara 

berencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai. 

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

ada yang dibimbing, diajari dan/atau dilatih dalam peningkatan 

keyakinan,pemahaman,penghayatan,dan pengamalan terhadap ajaran 

Islam. 
 

 

 
44 http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-pendidikan-agama- 

islam-pai.html diakses 13 agustus 2016, Jam 15:10 WIB 

http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-pendidikan-agama-islam-pai.html%20diakses%2013%20agustus%202016
http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-pendidikan-agama-islam-pai.html%20diakses%2013%20agustus%202016


3. Pendidikan atau guru dibidang agama Islam yang melakukan kegiatan 

bimbingan ,pengajaran dan/atau pelatihan secara sadar  terhadap 

peserta didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan agama islam. 

4. Kegiatan (pembelajaran) pendidikan agama islam diarahkan untuk 

meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan 

ajaran agama islam dari peserta didik, yang disamping untuk 

membentuk kesalehan pribadi, juga sekaligus untuk membentuk 

kesalehan sosial. 

 

Berdasarkan karakteristik di atas, Pendidikan Agama Islam jelas berbeda 

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

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

dalam tiga kerangka dasar Pendidikan Agama Islam yang harus dikuasai oleh 

peserta didik. 

 
2. Dasar Pendidikan Agama Islam 

 

 

Dasar Pendidikan Agama Islam merupakan landasan operasional yang 

dijadikan untuk merealisasikan dasar ideal/sumber Pendidikan Agama Islam. 

Dasar tersebut dikemukakan oleh beberapa ahli dan dapat ditinjau dari berbagai 

segi, di antaranya  dasar Yudiris hukum yang meliputi: 

1. Dasar ideal yaitu dasar dari Falsafah Negara yaitu pancasila 

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

3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 
Nasional Bab V pasal 12 ayat 1 dan Bab VI pasal 30 ayat 1 sampai dengan 

5.45 

 

 

 Selanjutnya berkenaan dengan isi dari Pendidikan Agama Islam adalah 

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

arah dan tujuan dari pendidikan itu sendiri, dengan demikian pendidikan agama 

Islam dijalankan atas dasar petunjuk dari Al-Qur’an dan Al-Hadist, hal ini 

sejalan dengan pendapat Ahmad D.  

 

 

45 Undang-Undang Sisdiknas, Op. Cit, h. 10-17. 



Marimba dalam bukunya “ Pengantar Filsafat Islam ’’ yang mengatakan 

bahwa: apakah dasar pendidikan islam? Singkat dan tegas ialah firman Allah dan 

Sunnah Rosul Saw. Kalau pendidikan diibaratkan pembangunan maka              

Al-Qur’an dan Al-Hadistlah yang menjadi pundamenya. 

 

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

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

Al- Quran diturunkan menjadi petunjuk serta mengandung kebenaran yang 

mutlak adanya, sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surat Al-

Baqarah ayat 2 yaitu sebagai berikut: 

ُب ََل َرۡيَبَۛ فِيِهَۛ ُهد ِلَك ٱۡلِكتََٰ ۡلُمتَِّقيَه ٗ  ذََٰ   ٢ى لِّ
 

 

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

yang bertaqwa.
46

 

 

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

menjadi landasan dasar bagi pelaksanaan pendidikan agama Islam sehingga 

pendidikan agama Islam dalam mencapai tujuannya dapat mensejahterakan umat 

manusia baik kehidupan dunia maupun akhirat. 

3. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

 

 

Ruang lingkup pendidikan agama islam mencakup kegiatan-kegiatan 

kependidikan yang dilakukan seara konsisten dan berkesinambungan dalam 

bidang dan lapangan hidup manusia. 

 

 
 

 

 
h. 3. 

46 Departemen  Agama RI, Al-Quran dan  Terjemahanya,  Diponegoro, Bandung 2008 , 



 

Ruang lingkup pendidikan agama Islam pada dasarnya mencakup lima unsur : 

 

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

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

Al-Qur‟an. 

b. Aqidah: pelajaran aqidah merupakan peningkatan keimanan kepada Allah 

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

c. Akhlak: pelajaran akhlak berupa pembiasaan tingkah laku. 

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

puasa sunah dan wajib, hukum-hukum islam. 

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

tarikh Islam lebih difokuskan pada sejarah dan kebudayaan Islam dari zaman 

dahulu sampai sekarang”.
47

 

 

Ajaran-ajaran Islam tersebut berintikan pada tiga bidang yang meliputi 

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

mewujudkan keserasian, kesadaran dan keseimbangan antara : 

1. Hubungan manusia dengan Allah SWT 

2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri 

3. Hubungan manusia dengan sesama manusia 

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

baik.
48

 

 

4. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

 

Berbicara tentang Pendidikan Agama Islam yang layak diutamakan 

tentunya tujuan dari Pendidikan Agama    Islam itu sendiri. Sebab konsepsi tujuan 

Pendidikan Agama Islam akan membawa kepada tujuan hidup. Pendidikan  

Agama Islam bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia. 

a. Tujuan Pendidikan Agama Islam Secara Umum 

 

Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah untuk mencapai kualitas yang 

disebutkan Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

 

47 Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit, h. 43. 
48 Departemen Pendidikan dan Keagamaan, GBPP Mata Pelajaran PAI, Jakarta,  

1986, hlm.4. 



 

Sedangkan bila kita meninjau fungsi pendidikan dalam kerangka tujuan 

pendidikan nasional ialah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak 

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

demokratis serta bertanggung jawab. 

Dari tujuan umum pendidikan di atas berarti Pendidikan Agama Islam 

bertugas untuk membimbing dan mengarahkan anak didik supaya menjadi muslim 

yang beriman teguh sebagai refleksi dari keimanan yang telah dibina oleh 

penanaman pengetahuan agama yang harus dicerminkan dengan akhlak yang 

mulia sebagai sasaran akhir dalam Pendidikan Agama Islam. 

Sementara tujuan umum dari pendidikan Islam adalah terwujudnya 

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

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

sebagai berikut: 

Artinya : Al-Qur’an itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
49 

 

Melalui perantara ayat tersebut bahwa tujuan dari Pendidikan Agama  

Islam merupakan selain pringatan, ia juga sebagai penuntun kehidupan umat 

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

haruslah menjadikan seluruh manusia menjadi manusia yang medekatkan diri 

kepada Allah SWT. 

 

49 Departemen Agama RI, Op. Cit, Hllm. 586. 



 

b. Tujuan Khusus Pendidikan Agama Islam 

 

Tujuan Khusus Pendidikan Agama Islam adalah tujuan yang disesuaikan 

dengan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan jenjang pendidikan 

yang dilaluinya, sehingga setiap tujuan Pendidikan Agama pada setiap jenjang 

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

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

berbeda pula dengan tujuan Pendidikan Agama di perguruan tinggi. 

Dalam konteks Pendidikan formal, menurut Garis-Garis Besar Program 

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

Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, 

penghayatan  dan  pengalaman  peserta  didik  tentang  Agama   Islam,    sehingga 

menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta 

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

Berdasarkan paparan mengenai tujuan Pendidikan Agama Islam    tersebut 

maka   dapat   ditarik   bebrapa   dimensi   atau   spek   penekanan   yang    hendak 
 

ditingkatkan dan dituju oleh kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

yaitu : 

a. Dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran Agama Islam. 

b. Dimensi pemahaman atau penalaran (intelektual). 

c. Dimensi penghayatan atau pengalaman batin yang diraskan peserta didik 

dalam menjalankan ajaran Islam. 

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

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

mampu menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk menggerakkan, 

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

pribadi, sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah    SWT 

serta mengaktualisasikan dan merealisasikan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
51
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Di dalam GBPP mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kurikulum 

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

peserta didik memahami, menghayati, meyakini dan mengamalkan ajaran Islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada  Allah 

SWT dan berakhlak mulia.
52

 

Rumusan tujuan Pendidikan Agama Islam mengandung pengertian  bahwa 
 

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

dimulai dari tahapan kognisi, yakni pengetahuan dan pemahaman peserta didik 

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

menuju ketahapan afeksi, yaitu terjadinya proses internalisasi ajaran dan nilai 

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

 

C. Pembinaan Akhlak 

 

1. Pangertian Pembinaan Akhlak 

 

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

mempunyai arti bangun, maka pembinaan berarti membangun, akhlak diartikan 

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

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

dengan tuhanya. 

Berdasar definisi masing-masing istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud membina akhlak adalah membangun (membangkitkan kembali) 

psikis atau jiwa seseorang dengan pendekatan agama islam, sehingga  

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

ajaran islam. 

 
52 Departemen Pendidikan dan Keagamaan, Op. Cit, Hlm. 97. 



 

Membina akhlak mengandung pengertian suatu usaha untuk memberikan 

bantuan berupa bimbingan dan tuntunan tentang ajaran akhlak perilaku orang 

islam kepada seseorang, agar terbentuk, memelihara, meningkatkan serta 

mempertahankan nilai-nilai ajaran agama yang dimilikinya, yang dengan 

kesadaranya sendiri mampu meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam 

kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan dan kewajiban  yang ditetapkan 

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

merupakan salah satu usaha atau bagia dari dakwah 

Akhlak merupakan suatu ilmu yang membahas tentang baik buruk, mengatur 

manusia dengan manusia dan manusia dengan khaliknya “Akhlak berasal  dari 

kata Khulqun atau Khilqun berarti  : perilaku, sedangkan konstatasi yang berlaku 

di dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat berarti budi  pekerti “.
53

 

Akhlak dalam pengertian yang lebih luas adalah segala kekuatan dalam 

kehendak yang mantap, kekuatan dan kehendak mana berkombinasi membawa 

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

atau pihak yang jahat ( dalam hal akhlak jahat ). 

Akhlak dalam islam adalah dihidupkan dengan kekuatan ruh tauhid dan 

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

sejarah manusia di dunia. 

Dari pengertian diatas, bahwa akhlak adalah tindak laku perbuatan yang 

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

dan ini merupakan produk dari aqidah dan ibadah. 

 

 

53 Zakiah Daradjat, Agama Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, Hlm. 58. 

 



 

 

Pembinaan merupakan penataan kembali hal-hal yang pernah dipelajari 

untuk membangun dan memantapkan diri dalam rangka menjadi lebih baik. 

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

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

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

Pada kamus umum 

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

 

Ringkasnya, pembinaan akhlak berarti suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam 

rangka memperbaiki akhlak. Pengertian akhlak timbul sebagai media  yang 

memungkinkan adanya hubungan baik antara Khaliq dan makhluq, dan antara 

makhluq dengan makhluq. Pernyataan ini bersumber dari firman Allah dalam 

Al-Qur‟an Surat Al-Qalam ayat 4 : 

 

 
Artinya :Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung. (QS. Al-Qalaam: 4) 

 

Objek kajian akhlak meliputi beberapa komponen, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1) Menjelaskan pengertian baik dan buruk. 

2) Menerangkan apa yang seharusnya dilakukan seseorang serta bagaimana 

cara bersikap terhadap sesama. 

3) Menjelaskan mana yang patut diperbuat. 

4) Menunjukkan mana jalan lurus yang harus dilalui. 

 

 

 
 

 

 

 
. 
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Pada dasarnya pembinaan dan pendidikan akhlak memiliki tujuan yang 

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

mendidik) tetap memiliki perbedaan. Dilihat dari sudut teknis pelaksanaan, 

pembinaan lebih mengarah pada kegiatan nonformal, misalnya kegiatan 

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

Sedangkan pendidikan cenderung bersifat formal dan sudah ditetapkan di 

kurikulum, contoh konkritnya adalah belajar materi pendidikan akhlak  di kelas. 

2. Dasar dan Tujuan pembinaan akhlak 

 

a. Dasar Pembinaan Akhlak 

 

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

memberi pandangan dan mengacu kepada kehidupan dunia ini, maka dasarnya 

harus memberi petunjuk kepada pendidikan Islam. Pendidikan tidak mungkin 

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

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

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

keduanya, barulah didunakan ijtihad. 56
 

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

 

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

didalamnya menjelaskan tentang akhlak yang dimiliki rosul. Sebagaimana 

yang terdapat di dalam firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai 

berikut : 

ِ ٱَكاَن لَُكۡن فِي َرُسوِل  لَّقَدۡ  َ ٱأُۡسَوةٌ َحَسنَٞة لَِّمه َكاَن يَۡرُجواْ  ّللَّ َوذََكَر  ۡۡلِٓخرَ ٱ ۡليَۡومَ ٱوَ  ّللَّ

َ ٱ ا  ّللَّ   ٢٢َكثِير 

56 Hery Noer Aly , Ilmu Pendidikan Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, h.16 



 

 
Artinya : Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu dan bagi orang yang mengharap rahmat dari 

Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut 

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

 

 

Jadi sebagai pengikut nabi Muhammaad SAW, kita harus mencontoh 

akhlak   Rasul   sebagai   panutan   bagi   hamba   Allah,   yang mendambakan 

kebahagiaan didunia dan akhirat. Al-Qur’an sebagai petunjuk, sebagaimana 

dikemukakan Mahmud Syalhut, dapat dikelompokan menjadi tiga pokok 

diantaranya Al-Qur’an yaitu : 

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

dan tersimpul dalam keimanan akan keesaan Tuhan serta kepercayaan 

akan kepastian adanya hari pembalasan. 

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

norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam 

kehidupan, baik individual maupun kolektif. 

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

dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan 

Tuhan dan sesamanya.
57

 

 

 

Dari keterangan diatas jelas bahwa pendidikan akhlak yang terkandung 

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

mengamalkannya dengan baik dan benar agar bertambah taat kepada Allah 

SWT. 

 

 

 
57 Mahmud Syalthut,Al-Islam Aqidah Wa Syari‟ah, Terj. Hery Noer Aly, Bulan Bintang 

jakarta,1973, h.283 



 

2. Al –Hadist sebagai sumber kedua 

 

Hadist adalah sebagai sumber kedua dalam pendidikan akhlak, sebagai 

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

Rasulluloh SAW. Adapun pengertian secara ilmiah hadist itu dapat berarti 

kumpulan   sabda   Rasulluloh   SAW.   Perbuatan,   peninggalan,   sifat, ikrar 

larangan, apa yang disukainya dan yang tidak disukainya, bela negara dan hal 

dalam kehidupanya. 

Menurut keterangan diatas jelas bahwa dalam pendidikan akhlak Hadist 

berfungsi sebagai penjelas tata cara berakhlak yang baik sesuai dengan ajaran 

islam yang dianjurkan manusia untuk selalu berakhlak mulia. Karena pada 

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

terdapat didalam Al-Qur’an. 

 

3. Ijtihad 

 

Ijtihad atau pandangan ulama dalam lapangan pendidikan malah  

nyaris tak terdengar. Sebabnya barangkali bisa dirujuk pada kondisi sosial 

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

sebagainya seperti terlihat pada tema-tema fiqih tampak merupakan masalah 

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

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

peduli terhadap masalah pendidikan, diantaranya dapat disebutkan “kelompok 

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

Anshari”. 



 

 

Berdasarkan gambaran diatas, maka dapat dikatakan bahwa dasar pembinaan 

akhlak dalam islam ada tiga landasanya, antara lain Al-Qur’an, Hadist Nabi 

SAW, dan Ijtihad para ulama. Oleh karena itu diharapkan kepada orang tua 

serta guru untuk mampu membina anak mereka sesuai ajaran islam. Dengan 

adanya pola pendidikan Islam maka diharapkan pengembangan 

pola fikir anak akan menjadi  generasi penerus bangsa  yang Imtek dan Imtak. 

Para guru perlu menyadari akan pentingnya pola pendidikan Islam dalam 

mendidik generasi penerus bangsa ke depan, sehingga para generasi penerus 

bangsa akan menjadi para intelektual yang islami. 

b. Tujuan Pembinaan Akhlak 

 

Menurut Barmawi Umary, beberapa tujuan pembinaan akhlak adalah 

meliputi: 

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

menghindari yang buruk, jelek, hina, tercela. 

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

selalu terpelihara dengan baik dan harmonis. 

c) Memantabkan rasa keagamaan pada siswa, membiasakan diri berpegang 

pada akhlak mulia dan membenci akhlak yang rendah. 

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

tahan menderita dan sabar. 

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

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

menolong, saying kepada yang lemah dan menghargai orang lain. 

f) Membiasakan siswa bersopan santun dalam berbicara dan bergaul baik 

disekolah maupun di luar sekolah. 

g) Selalu tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dan bermuamaah 

yang baik. 

 



 

3. Manfaat Memperbaiki Akhlak 

 

 

Akhlak merupakan mutiara hidup yang membedakan makhluk manusia 

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

hilang derajat kemanusiaannya. Akhlak atau kepribadian seseorang adalah yang 

terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan 

sebagai landasan untuk cara pandang, berfikir, bersikap, dan bertindak.
58 

Hal ini 

mengandung pengertian bahwa karakter merupakan kebijakan yang ditanamkan 

pendidik melalui internalisasi atau memasukan materi dan nilai yang mempunyai 

relevansi dalam membangun sistem berfikir dan berperilaku siswa. 

 

Dr. Hamzah Yacub menyatakan bahwa manfaat mempelajari akhlak 

adalah sebagai berikut: 

a) Memperoleh kemajuan rohani 

Orang yang berilmu pengetahuan tidaklah sama derajatnya dengan orang 

yang tidak berilmu pengetahuan. Orang yang berilmu, praktismemiliki 

keutamaan dengan derajat yang lebihtinggi. Dengan ilmu akhlak orang 

akan selalu berusaha memelihara diri supaya senantiasa berada pada garis 

akhak yang mulia dan menjauhi segala bentuk akhlak yang tercela 

b) Sebagai penuntun kebaikan 

Rasulullah SAW. sebagai telada utama karena beliau mengetahui akhlak 

mulia yang menjadi penuntun kebaikan manusia. 

c) Memperoleh kesempurnaan iman 

Iman yang sempurna akan melahirkan kesempurnaan akhlak, dalam hadist 

Rasulullah SAW. yang artinya orang mukmin yang paling sempurna 

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

ialah yang terbaik kepada istrinya. 

d) Memperoleh keutamaan di hari akhir 

Orang-orang yang berakhlak luhur, akan menempuh kedudukan yang 

terhormat di hari akhirat. 

e) Memperoleh keharmonisan rumah tangga 

Akhlak merupakan faktor mutlak dalam menegagkan keluarga sejahtera. 

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

bahagia sekalipun kekayaan materinya melimpah ruah. 
 

58 Asamsul Sahlan, Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter, Ar-ruzz Media, 

Jogjakarta,2012,h,14. 



 

Selanjutnya Mustafa Zahri mengatakan bahwa tujuan perbaikan akhlak itu, 

ialah untuk membersihkan kalbu dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah 

sehingga hati menjadi suci bersih, bagaikan cermin yang dapat menerima Nur 

cahaya Tuhan.59
 

 

Akhlak merupakan faktor mutlak dalam menegakan keluarga sejahtera. 

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

sekalipun kekayaan materinya melimpah ruah.60
 

 

4. Langkah-langkah Pembinaan Akhlak 

 

 

Pembinaan akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama dalam islam. 

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

utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam salah satu 

hadist beliau “innama bu’itsu liutammima makarin al-akhlak. (HR. Ahmad). 

“hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. 

 

5. Beberapa Hal yang Berkaitan dengan Pembinaan Akhlak 
 

 

A) Syarat-syarat pembinaan akhlak 

 

 

Beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembinaan guna 

menjamin tercapainya tujuan pembinaan akhlak adalah: 

 

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

kebutuhan masing masing siswa sehingga tahu apa yang harus diberikan 

kepada setiap siswanya. 

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

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

pembinaan. 
59   http://abiturohmansyah.blogspot.com diakses pada 13 agustus 2016, jam 15:40 WIB 
60   Asamsul Sahlan, Op.Cit,h 114 

http://abiturohmansyah.blogspot.com/


 

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

memberi metode yang tepat guna dan tidak monoton. 

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

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

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

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

berakhlak mulia, berkepribadian yang integral, cakap,bertanggungjawab, 

mampu menjadi suri tauladan yang baik, memiliki kompetensi keguruan, 

dan sehat jasmani rohani. 

 

B) Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak 

 

1) Agama. 

 

Agama dalam membina akhlak manusia dikaitkan dengan ketentuan 

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

makruh dan haram. Ketentuan tersebut dijelaskan secara rinci di dalam 

agama. Oleh karena itu pembinaan akhlak tidak dapat dipisahkan dari 

agama. 

 

2) Tingkah laku. 

 

Tingkah laku manusia ialah sikap seseorang yang dimanifestasikan 

dalam perbuatan. Sikap seseorang boleh jadi tidak digambarkan dalam 

perbuatan atau tidak tercermin dalam perilaku sehari-hari tetapi 

adanyakontradiktif antara sikap dan tingkah laku. Oleh karena itu, 

meskipun secarateoritis hal itu terjadi tetapi dipandang dari sudut ajaran 

Islam termasuk iman yang tipis. Untuk melatih akhlakul karimah dalam 

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

masyarakat, maupun alam sekitar. 

 

3) Insting dan naluri 

 

Keadaan manusia bergantung pada jawaban asalnya terhadap naluri. 

Akal dapat menerima naluiri tertentu, sehingga terbentuk kemauan yang 

melahirkan tindakan. Akal dapat mendesak naluri, sehingga keinginan 

anya merupakan riak saja. Akal dapat mengendalikan naluri sehingga 

terwujudnya perbuatan yang diputuskan oleh akal. Hubungan naluri dan 

akal memberikan kemauan. Kemauan melahirkan tingkah laku perbuatan. 

Nilai tingkah laku perbuatan menentukan nasib seseorang. Naluri yang ada 

pada diri seseorang adalah takdir tuhan. 

 

4) Nafsu 

 

Nafsu dapat menyingkirkan semua pertimbangan akal, memengaruhi 

peringatan hati nurani dan menyingkirkan hasrat baik yang lainnya. 

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

memiliki dan nafsu yang lainnya, mengarah kepada keburukan, sehingga 

nafsu dapat berkuasa dan bergerak bebas ke mana ia mau. 

 



 

5) Adat istiadat 

   Kebiasaan terjadi sejak lahir. Lingkungan yang baik mendukung 

kebiasaan yang baik pula. Lingkungan dapat menguba kepribadian 

seseorang. Lingkungan yang tidak baik dapat menolak adanya sikap 

disiplin dan pendidikan. Kebiasaan buruk mendorong kepada hal-hal yang 

lebih rendah, yaitu kembali kepada adat kebiasaan primitif.  Seseorang 

yang hidupnya dikatakan modern, tetapi lingkungan yang bersifat primitif 

bisa berupah kepada hal yang primitif. Kebiasaan yang sudah melekat 

pada diri seseorang sukar untuk dihilangkan, tetapi jika ada dorongan yang 

kuat dalam dirinya untuk menghilangkan, ia dapat mengubahnya. 
 

6) Lingkungan 

 

Terdapat dua macam lingkungan, yaitu lingkungan alam dan pergaulan. 

Keduanya mampu mempengaruhi akhlak manusia. Lingkungan dapat 

memainkan peran dan pendorong terhadap perkembangan kecerdasan, 

sehingga manusia dapat mencapai taraf setinggi-tingginya dan sebaliknya 

juga dapat merupakan penghambat yang menyekat perkembangan, 

sehingga seorang tidak dapat mengambil manfaat dari kecerdasan yang 

diwarisi. 

 

 

C )  Unsur-unsur pembinaan 

 

 

Berhasil tidaknya suatu pembinaan ditentukan oleh para pelakunya, dalam 

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

 

1) Guru/Pendidik 

Tugas dari pendidik atau guru adalah sebagai media agar anak didik 

mencapai tujuan yang dirumuskan. Tanpa pendidik, tujuan pendidikan 

manapun yang dirumuskan tidak akan tercapai, oleh sebab itu sangat 

diperlukan guru yang profesional karena guru yang profesional tentu akan 

lebih mampu dan lebih menguasai teori pelajaran yang akan diberikan dan 

tentu lebih berhasil pula sebagai guru untuk membina dan  

mengembangkan kemampuan siswa. Oleh karena itu, guru bukan orang 

biasa, tetapi harus memiliki kemampuan serta keahlian khusus yang tidak 

bisa dilakukan oleh sembarang orang. 

2) Siswa . 

Siswa adalah orang yang belajar dan menerima bimbingan dari guru 

dalam kegiatan pendidikan. Antara guru dan siswa merupakan dua faktor 

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

sebagai pemberi pelajaran dan siswa menerima pelajaran. Keduanya tentu 

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

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

diperhatikan dalam kegiatan pendidikan karena anak didik merupakan 

objek pendidikan yang menjadi inti dari pendidikan. 



 

3) Sekolah 

Sekolah merupakan tempat ke-2 dimana anak mendapatkan pendidikan 

agama yang membentuka perilaku keagamaan seseorang maka hakikat 

pendidikan dalam pendangan islam adalah mengembangkan dan 

menumbuhkan sikap pada diri anak.Selain itu pendidikan juga membentuk 

manusia agar menjadi lebih sempurna secara moral sehingga hidupnya 

senantiasa terbuka bagi kebaikan sekaligus tertutup dari segala kejahatan 

pada kondisi apapun. 

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang secara teratur dan 

terencana melakukan pembinaan terhadap generasi muda dan guru adalah 

contoh tauladan dalam pembinaan akhlak bagi peserta didik. Sikap, 

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

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

 

 
6. Tugas dan Tanggung Jawab Guru Akidah Akhlak dalam Membina 

Akhlak  Peserta Didik 

 

 

Pembahasan tentang guru agama sangatlah luas, karena begitu banyaknya 

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

untuk mempermudah dalam memahami tentang pengertian guru agama penulis 

menjelaskan bahwa yang dimaksud guru dalam skripsi ini adalah guru sebagai 

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

sebagai berikut : 

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

agama adalah seseorang yang profesinya mengajar pendidikan agama islam.61
 

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

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.62
 

c. H.M. Arifin, guru agama adalah hamba allah yang mempunyai cita-cita 

islami, yang telah matang rohaniah dan jasmaniah serta memahami 

kebutuhan perkembangan siswa bagi kehidupan masa depanya, ia tidak hanya  

mentransfer  ilmu  pengetahuan  yang  diperlukan  oleh  siswa    akan tetapi 

juga memberikan nilai dan tata aturan yang bersifat islami ke dalam pribadi 

siswa sehingga menyatu serta mewarnai perilaku mereka yang bernafaskan 

islam.63 
 

61   W.J.S Purwa Darmito, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,h.335. 
62 Undang-undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen: Pustaka Eureka, 

Surabaya,2006,h.7. 
63 H.M Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996,h.193. 



 

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

bertanggung jawab kepada Allah SWT.64
 

 

Dan masih banyak ahli dan para pakar pendidikan mendefinisikan istilah guru 

pendidikan agama akan tetapi beberapa definisi tersebut  dapat  disimpulkan bahwasanya 

guru agama adalah seseorang yang bertugas mengajarkan agama islam sekaligus 

membimbing anak didik kearah. Guru akidah akhak adalah guru yang mengajar salah satu 

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

dalam pelajaran akidah ahlak itu sendiri membahas tentang tingkah laku dan keyakinan 

iman. 

 

Dilingkungan sekolah seorang guru agama islam terutama guru akidah akhlak 

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

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

pegangan bagi peserta didik dalam menghadapi pengaruh-pengaruh negatif dari 

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

mempengaruhi perubahan perilaku siswa. 

 

Adapun tugas dan tanggung jawab guru akidah akhlak menyerupai guru agama 

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

pendidikan Islam yang diterapkan harus mampu: 

a. Mengajari ilmu pengetahuan agama 

b. Menanamkan keimanan kedalam jiwa anak 

c. Mendidik anak agar taat menjalankan ajaran agama 

d. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia.65
 

 

           Selanjutnya Rosmali menyatakan bahwa tugas seorang guru itu mencangkup 

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

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

dan melatih. 

64 Zuhairini Dkk, Metode Khusus Pendidikan Agama, Usaha Nasional, Jakarta,2004,h.54. 
    65 Zuhairini dkk. Op.Cit, h.35. 



 

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan 

kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada 

siswa.66
 

 

Pencapaian kedewasaan serta terbentuknya akhlak anak didik yang islami 

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

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

disamping melaksanakan tugas dan pembinaan bagi peserta didik ia juga membantu 

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

dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi keimanan dan ketakwaanya kepada 

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

ada padanya sangat menunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas pendidikan 

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

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

segala perilaku aktifitasnya disoroti oleh lingkungan terutama tauladan bagi peserta 

didik.67 

Agama islam mengajarkan baik didalam Al-Qur’an maupun Hadist Rasululloh SAW, 

bahwa setiapumat islam wajib mendakwahkan menyampaikan dan memberikan pendidikan 

agama islam kepada yang lain sebagaimana dipahami dari firman allah dalam surat An-Nahl 

ayat 125 : 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

66 http://endiriyatul.blogspot.co.id/2012/03/tugas-dan-tanggung-jawab- 
guru.html#.V63oH7WCh diakses 13 Agustus 2016, Jam 14:20 WIB 

67 Zakiyah Drajat, Pendidikan Islam Dalam Keluarga, Rauhama, Jakarta, 1995, h.99. 

http://endiriyatul.blogspot.co.id/2012/03/tugas-dan-tanggung-jawab-guru.html#.V63oH7WCh
http://endiriyatul.blogspot.co.id/2012/03/tugas-dan-tanggung-jawab-guru.html#.V63oH7WCh


 

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik 

dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah 

yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang 

lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” 

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa siapapun dapat menjadi pendidik agama 

Islam atau disebut guru agama asalkan dia memiliki kemampuan, pengetahuan serta mampu 

menggimplikasikan nilai yang relevan dalam pengetahuan itu yakni sebagai penganut agama yang 

patut dicontoh dalam agama yang diajarkan dan bersedia menularkan pengetahuan agama serta 

nilainya kepada orang lain. 

 

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

pembelajaran pendidikan agama akan dihadapkan dengan permasalahan yang kompleks misalnya 

masalah peserta didik dengan berbagai macam latar belakangnya, sarana    apa saja yang diperlukan 

untuk mencapai keberhasilan pendidikan agama, bagaimana cara atau pendekatan apa yang digunakan 

dalam pembelajaran, bagaimana mengorganisasikan dan mengelola isi pembelajaran agama tersebut 

dan seberapa jauh tingkat efektifitas dalam kegiatan tersebut serta usaha apa yang dilakukan untuk 

menimbulkan daya tarik siswa demikian seterusnya. Dengan dasar seperti itulah maka pendidik 

agama mempunyai masalah sangat kompleks, yang membutuhkan kajian seacara mendalam, 

dalam kerangka kependidikan secara umum dapat dikatakan bahwa perilaku guru agama 

dipandang sebagai sumber pengaruh sedangkan tingkah laku siswa sebagai efek dari berbagai 

proses tingkah laku dari kegiatan interaksi dalam kehidupan. 

 

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

tentang guru dan dosen Pasal 20 disebutkan dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan, guru berkewajiban : 

 

a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang 



 

bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 

b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan  kompetensi 

secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni. 

c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis 

kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi, fisik tertentu, atau latar belakang 

keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. 

d. Menjunjung tinggi peraturan pendidikan, perundang-undangan, hukum, dan 

kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika 
e. Dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan. 

 

Mendidik sendiri mempunyai 13 Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang 

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

sebagian dilakukan dalam bentuk mengajar sebagaimana dalam membiasakan hal 

yang baik san sebagainya. 

 

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

spesifikasi tugas guru agama yang paling utama adalah menyempurnakan, 

membersihkan, serta mensucikan hati manusia agar dapat mendekatkan diri kepada 

Allah SWT, karena tindakan yang akan dan telah dilakukan oleh seorang guru 

senantiasa mempunyai arti serta pengaruh yang kuat bagi para santri atau siswanya, 

maka guru harus berhati-hati dalam menjalankan aktivitas sehari hari. 

 

Menurut Zuhairini, tugas guru agama yang antara lain adalah : 

 

1. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama islam 

2. Menanamkan keimanan dalam jiwa anak 
3. Mendidik anak agar taat dalam menjalankan ibadah 

4. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia.68
 

 

 

 

 
68 Zuhairini dkk. Op.Cit. h.35. 

 

Berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu pembentukan akhlak dan budi 



 

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

mempunyai cita-cita yang luhur, berakhlak mulia, mengerti tentang kewajiban dan 

pelaksanaannya, dapat menghormati orang lain terutama kepada kedua orang tua, 

mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 

 

Seorang pendidik yang mempunyai sosok figur akan senantiasa menampilkan 

perilaku pendukung nilai-nilai yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwasanya seorang guru agama memiliki dua tugas, 

yakni mendidik dan mengajar. 

 

Mendidik dalam arti membimbing atau memimpin anak didik agar mereka 

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

yang dilakukan, terutama berguna bagi bangsa dan negara. 

 

Menurut pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tugas dari 

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

seebagai pembimbing agama bagi anak didik atas dasar tanggung jawab dan kasih 

sayang serta keikhlasan guru, dalam hal ini adalah guru agama mempunyai peran yang 

sangat penting bagi anak didik dalam mempelajari, mengkaji, mendidik dan membina 

mereka didalam kehidupannya, juga dalam mengantarkan menuntut ilmu untuk bekal 

kelak mengarungi samudra kehidupan yang akan mereka lalui, hendaknya seorang 

guru tidak segan-segan memberikan pengarahan kepada anak didiknya, ketika bekal 

ilmu yang mereka dapatkan untuk menjadikan mereka menjadi insan kamil, disamping 

itu juga seorang guru haruslah memberikan nasehat-nasehat kepada anak. 

 


