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ABSTRAK 

PERAN PENDIDIK DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI 

AKHLAK PADA PESERTA DIDIK DI SMP TIRTYAYASA 

SUKABUMI BANDAR LAMPUNG 

Pendidik memliki peran penting, selain keluarga yang utama, 

dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik. Masih ada 

peserta didik yang tidak mengikuti aturan, kurang disiplin, dan tidak 

memiliki sopan santun terhadap guru serta melawan guru dan masih 

ada beberapa peserta didik yang bisa dikatakan belum menerapkan 

akhlak yang baik. Berdasarkan uraian di atas pokok permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: bagaimana peran pendidik dalam 

menanamankan nilai-nilai akhlak pada peserta didik di SMP Tirtayasa 

Sukabumi Bandar Lampung. Tujuan penelitian untuk mengetahui 

bagaimana peran pendidik dalam menanamankan nilai-nilai akhlak 

pada peserta didik di SMP Tirtayasa Sukabumi Bandar Lampung. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif 

deskriptif dan jenis penelitian lapangan (field research) dengan alat 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber 

data sekunder. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah 

dengan teknik analisis interaktif, dengan tahapan reduksi data, 

penyajian data, lalu penarikan kesimpulan. Selanjutnya, pegujian 

keabsahan data dengan cara triangulasi sumber data. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Peran Pendidik di SMP 

Tirtayasa Bandar Lampung sangat berperan penting dalam 

menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik meliputi Kepala 

Sekolah dan Tenaga Pendidik (Guru) sudah dilaksanakan dengan baik. 

Peran pendidik adalah 1) Peran pendidik sebagai pembimbing 2) 

Peran pendidik sebagai model (contoh) dan 3) Peran pendidik sebagai 

penasehat. Metode yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai 

akhlak pada peserta didik adalah metode nasihat, metode keteladanan, 

metode pembiasaan, dan metode mendidik melalui kedisiplinan. Telah 

diterapkan dan dilaksanakan dengan baik sehingga terjadinya 

perubahan sikap pada peserta didik menjadi lebih baik dengan 

menerapkan metode-metode tersebut. 

 

Kata Kunci : Peran Pendidik, Penanaman Nilai-Nilai Akhlak 
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MOTTO 

 

َ َوٱۡۡلَۡوَم ٱٓأۡلِخَر  ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن ََكَن يَرُۡجواْ ٱَّللَّ
ُ
ِ أ لََّقۡد ََكَن لَُكۡم ِِف رَُسوِل ٱَّللَّ

َ َكثرِٗيا    ٢١َوَذَكَر ٱَّللَّ

“Sesungguhnya, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah.”  

(Q.S. Al-Ahzab 33:21) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Guna menghindari kekeliruan dalam memahami judul 

skripsi ini, penulis memberikan penegasan terhadap judul 

skripsi ―Peran Pendidik dalam Menanamkan Nilai-nilai 

Akhlak pada Peserta Didik di SMP Tirtayasa Sukabumi 

Bandar Lampung. Maka penulis menjelaskan terlebih dahulu 

kata yang dianggap penting dalam judul tesebut, sebagai 

berikut: 

1. Peran 

Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus 

dilaksanakan.
1
 Peran adalah perilaku yang diharapkan 

pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan 

baik secara formal maupun secara informal. Dalam hal 

ini, peran sangat memberikan pengaruh dalam sebuah 

kehidupan terutama pendidikan yang merupakan sebuah 

perilaku dalam memberikan pemahaman baik dan benar 

yang dilakukan oleh tenaga pendidik di lembaga formal. 

 

2. Pendidik 

Secara bahasa, dalam Kamus Basar Bahasa Indonesia. 

Pendidik adalah orang yang mendidik.
2
 Pengertian 

tersebut memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang 

yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. 

Jika dari segi bahasa pendidik dikatakan sebagai 

orang yang mendidik, maka dalam arti luas dapat 

dikatakan bahwa pendidik adalah semua orang atau siapa 

saja yang berusaha dan memberikan pengaruh terhadap 

pembinaan orang lain (peserta didik) agar tumbuh dan 

berkembang potensinya menuju kesempurnaan. 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, ―Kamus Besar Bahasa Indonesia‖ 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2013), 667. 
2
 Departemen Pendidikan Nasional, ―Kamus Besar Bahasa Indonesia‖ 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 263. 
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3. Menanamkan 

Menanamkan sama saja dengan penanaman. 

Penanaman berasal dari kata ―tanam‖ yang artinya 

menaruh, menaburkan (paham, ajaran dan sebagainya). 

Sedangkan penanaman itu sendiri berarti proses, atau 

suatu kegiatan atau cara, perbuatan menanam(kan).
3
 

Jadi yang dimaksud penulis disini, menanamkan 

adalah suatu cara atau proses yang memicu suatu tindakan 

agar apa yang ingin ditanamkan tumbuh dalam diri orang 

tersebut. 

 

4. Nilai-nilai Akhlak 

Nilai adalah kualitas sesuatu yang membuatnya 

dihargai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna, dan dapat 

membuat orang yang menghargainya bermartabat.
4
 

Kata Akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari 

Khuluqun yang menurut bahasa adalah budi pekerti, 

perangai, tingkah laku, tabi‘at. Akhlak adalah tabiat atau 

sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih, 

sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat 

sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan 

mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan 

lagi.
5
 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Nilai-nilai akhlak 

adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga  

muncul secara spontan ketika dibutuhkan, tanpa 

memerlukan pertimbangan atau pemikiran sebelumnya, 

maupun  membutuhkan dorongan dari luar. 

Kesimpulan dari pengertian menanamkan, nilai, 

akhlak, yaitu menanamkan nilai-nilai akhlak adalah upaya 

atau proses dalam untuk membentuk akhlak yang baik 

bagi anak yang masih dalam tahap perkembangan menuju 

                                                             
3
Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 

1435. 
4
Achmad Sanusi, Sistem Nilai; Alternatif Wajah-Wajah Pendidikan 

(Bandung: Nuansa Cendekia, 2015), 16. 
5
A. Mustofa, Akhlak Tasawuf, Cet. VI (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 15. 
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dewasa untuk menjadi anak yang sholeh atau anak yang 

sholeh seperti yang diharapkan oleh semua orang tua. 

 

5. Peserta Didik 

Secara etimologi peserta didik dalam bahasa arab 

disebut dengan Tilmidz bentuk jamaknya adalah 

Talamidz, yang artinya adalah murid, maksudnya adalah 

orang-orang sedang mengingini pendidikan. Dalam 

bahasa arab dikenal juga dengan istilah Thalib bentuk 

jamaknya adalah Thullab yang artinya adalah orang yang 

mencari, maksudnya adalah orang -orang yang mencari 

ilmu.
6
 

Menurut undang-undang republik Indonesia. peserta 

didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 

yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

tertentu.
7
 

 

6. Penulis memilih SMP Tirtayasa Sukabumi Bandar 

Lampung 

Penulis memilih SMP Tirtayasa Sukabumi Bandar 

Lampung adalah salah satu sekolah yang berada di Jalan 

P. Tirtayasa No. 19 Sukabumi Bandar Lampung. SMP 

Tirtayasa adalah salah satu satuan pendidikan dengan 

jenjang SMP di Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota 

Bandar Lampung, Lampung. Dalam menjalankan 

kegiatannya, SMP Tirtayasa berada di bawah naungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

B. Latar Belakang 

Pendidikan adalah upaya sadar yang dilakukan oleh 

keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui bimbingan, 

pengajaran dan implementasi yang terjadi di sekolah dan di 

luar sekolah untuk mempersiapkan peserta didik untuk 

                                                             
6
 Syarif Al-Qusyairi, Kamus Akbar Arab (Surabaya: Giri Utama), 68. 

7
 Sisdiknas, ―Undang-Undang Republik No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Bab 1 Pasal 1 No. 4‖ (2003). 
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berperan dalam kondisi kehidupan yang berbeda di masa 

depan. Pendidikan juga merupakan kebutuhan bagi setiap 

individu untuk mengembangkan potensi diri. Selaras dengan 

hal tersebut, dalam UU Sisdiknas terbaru Tahun 2003 Pasal 1 

ayat 1, menjelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.
8
 

Membentuk karakter atau akhlaq merupakan bagian 

yang sangat penting dalam tujuan Pendidikan Nasional. 

Sebagaimana tercantum sistem pendidikan nasional yang 

menyatakan hal tersebut. Ditegaskan didalam pasal 3 undang-

undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
9
 Untuk 

mewujudkan tujuan dari pendidikan di atas, salah satunya 

dapat dicapai melalui pendidikan akhlak dalam membahas 

iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berwawasan, cakap, mandiri kreatif  dan warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dewasa ini, 

pendidikan orang tua dan peran pendidik sangat berperan 

dalam membentuk moral, etika dan karakter peserta didik. 

Seperti yang telah dijelaskan di atas tujuan pendidikan. Setiap 

orang tua, instansi atau lembaga pendidikan mempunyai 

tanggung jawab untuk membimbing dan mendidik peserta 

didik menjadi pribadi yang memiliki akhlak dan berbudi 

pekerti sehingga dapat mencapai tujuan  pendidikan yang 

                                                             
8
 Sisdiknas, ―Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, Ayat 1‖ (2003). 
9
 ―Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas), BAB II, Pasal 3‖ (2003). 
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diharapkan. Oleh karena itu, kerjasama atau kolaborasi antara 

pendidik dan orang tua sangat diperlukan untuk menciptakan 

lingkungan dimana siswa dapat  selalu berbuat baik dan 

menjauhi perilaku yang tidak baik. 

Di era yang semakin berkembang ini, pendidikan 

masih menjadi  hal  terpenting untuk menopang kehidupan 

manusia. Sistem pendidikan formal yaitu sekolah untuk 

membentuk karakter pribadi, yang cerdas, pintar, kreatif, 

inovatif, berbudi pekerti, mandiri, dan penuh tanggungjawab 

diperlukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara 

sistematik melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan 

latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu 

mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek 

moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. 

Sekolah memliki peran strategis dan penting, selain keluarga 

yang utama, dalam membentuk perilaku remaja. Sekolah 

adalah tempat didikan bagi anak-anak. Tujuan sekolah adalah 

mengajarkan anak untuk menjadi anak yang mampu 

memajukan bangsa. Pendidikan sekolah pada dasarnya 

merupakan lanjutan dari pendidikan keluarga hanya saja 

pendidikan sekolah diperoleh secara teratur, sistematis, 

bertingkat dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan 

tepat. 

Nilai adalah pandangan tertentu berkaitan dengan apa 

yang penting dan yang tidak penting. Nilai-nilai agama Islam 

meliputi aspek aqidah, ibadah dan akhlak. Dalam keseluruhan 

ajaran Islam, akhlak menempati kedudukan yang istimewa 

dan sangat penting. Islam menginginkan akhlak yang mulia, 

karena menjaga eksistensi manusia sebagai makhluk yang 

terhormat sesuai fitrahnya. Nilai-nilai akhlak mempunyai arti 

penting yang sangat Agung bagi kehidupan individu dan 

masyarakat, melebihi pentingnya kebutuhan akan makan dan 

minum. Sebab dengan nilai-nilai ini manusia hidup bahagia 

didunia dan menjadi lebih bahagia diakhirat. Sebaliknya, 

tanpa nilai akhlak manusia menjadi hampa dari kebaikan dan 

manfaat, banyak kejahatan dan mudharatnya. 
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Akhlak menurut bahasa adalah sifat, tabiat, harga diri 

dan agama.
10

 Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia 

penting baik bagi individu maupun bagi masyarakat dan 

bangsa, karena naik turunnya masyarakat tergantung pada 

akhlaknya. Jika akhlaknya baik maka lahir dan batinnya baik, 

jika akhlaknya rusak maka lahir dan batinnya rusak.10 Akhlak 

tidak dapat dipisahkan dari Islam, karena keduanya adalah 

satu kesatuan, sebaliknya akhlak merupakan produk nyata dari 

kehendak ajaran Islam itu sendiri. Karena tujuan utama ajaran 

Islam adalah mendidik dan membentuk manusia berakhlak. 

Hal ini dapat dibandingkan dengan hubungan antara akhlak 

dan Islam seperti gula dan manis, sehingga kita tidak dapat 

membedakan mana yang gula dan mana yang manis karena 

keduanya merupakan satu kesatuan yang erat dan tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain.
11

 Dalam ajaran Islam, persoalan 

pendidikan akhlak mendapatkan perhatian yang sangat besar. 

Rasulullah SAW adalah sosok teladan yang patut dijadikan 

sebagai contoh dalam kehidupan dan bisa menjadi sumber 

segala rujukan akhlak ummat Islam. Sebagaimana firman 

Allah SWT dalam Al-Qur‘an sebagai berikut:  

َٔۡم  َ َوٱۡۡلَ ٔاْ ٱَّللَّ ٍََ ََكَن يَۡرُج ِ ّ َِثٞ ل ٌَٔة َحَس ۡس
ُ
ِ أ ًۡ ِِف رَُسِٔل ٱَّللَّ ىََّلۡد ََكَن ىَُك

َ َنثرِٗيا    ٢١ٱٓأۡلِخَر َوَذَنَر ٱَّللَّ

“Sesungguhnya, telah ada pada (diri) Rasulullah itu 

suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan 

dia banyak menyebut Allah.” (Q.S. Al-Ahzab/33:21)
12

 

Tidak diragukan lagi bahwa keutamaan akhlak, 

keutamaan perilaku dan naluri merupakan salah satu buah 

                                                             
10

Khalid bin ‘Abdillah ar-Rumi, Nilai-Nilai Akhlak Dalam Islam Menurut 

Pandangan Salaf (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2020), 21. 
11

Kasmiati, ―Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Islam,‖ Jurnal Potensia 

Vol. 13 (2014): 259. 
12

Depag RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha 

Putra, 1995), 670. 
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keimanan yang meresapi pertumbuhan agama yang sehat. 

Jadi, jika seorang anak dididik sejak dini  atas dasar keimanan 

kepada Allah, dididik untuk  takut kepada-Nya, pasti dia akan 

memiliki kemampuan fitrah dan akan dibiasakan dengan 

akhlak yang mulia. Penanaman nilai-nilai akhlak menjadi hal 

yang utama karena menjadi dasar dan bagi anak-anak dalam 

menghadapi perkembangan zaman yang banyak membawa 

pengaruh negatif akibat perkembangan IPTEK (Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi). 

Penanaman nilai-nilai pendidikan akhlak adalah usaha 

yang dilakukan dalam menanamkan sikap dan perilaku 

melalui pendidikan upaya pengajaran dan pelatihan sehingga 

membentuk tabiat yang baik yang diterapkan kedalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam menanamkan nilai-nilai akhlak 

ini sesuatu nilai yang harus kita amalkan dan diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai-nilai 

pendidikan akhlak di lembaga pendidikan formal seperti 

sekolah sudah terlaksana dengan baik, namun kurang efektif 

karena dalam pelaksanaannya hanya melalui teori saja, tanpa 

praktik atau penerapan nya dalam menanamkan nilai-nilai 

akhlak terhadap peserta didik. Penanaman nilai-nilai akhlak 

sangat di perlukan sejak dini karena jika manusia tidak 

berakhlak maka akan hilanglah derajat kemanusiaannya 

sebagai makhluk Allah yang paling tinggi dan sempurna yang 

membedakan dengan makhluk lain. Dalam Islam, nilai-nilai 

akhlak mempunyai kedudukan unik yang tidak terdapat dalam 

agama atau aliran paham manapun. Bahkan, karena demikian 

istimewanya, Nabi SAW, bersabda: 

ْخََلكًا
َ
ًْ أ ُُِك َحاِس

َ
ًْ أ    إِنَّ ِخَياَرُك

―Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah 

yang paling baik akhlaknya‖.(HR. Bukhari) 
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Akhlak yang baik itu adalah akhlak yang menghargai 

dengan ramah dan kelembutan, yang dengan itu 

menampakkan kasih sayang. 

Dan sabda beliau: 

  إن ٌَ أحتكً إيل أحاسِكً أخَلكاً،

―Sesungguhnya orang yang paling aku cintai adalah 

orang yang paling baik budi pekertinya”. (HR. Bukhari)
13

 

Dari ayat-ayat dan hadits di atas, dapat disimpulkan 

bahwa Islam sangat memperhatikan masalah akhlak mulia. 

Hal ini terlihat dalam semua ibadah yang Allah perintahkan 

kepada hamba-hamba-Nya, dan bahkan konsep iman 

berkaitan dengan akhlak. 

Di era globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan dan 

teknologi telah berkembang dengan pesat yang menyebabkan 

banyak kemajuan baru di berbagai sektor termasuk 

pendidikan, agama, masyarakat, ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Dapat kita lihat bahwa pada saat ini, masih banyak 

anak (peserta didik) yang menunjukkan rendahnya kualitas 

pendidikan akhlak dan memiliki akhlak yang kurang baik. 

Sedangkan dalam pendidikan Islam bukan hanya terbatas 

pada transformasi ilmu pengetahuan yang menjurus pada 

intelektualnya saja, akan tetapi juga internalisasinya dalam 

nilai-nilai relegius, moral, dan akhlaknya. Lupa akan 

pentingnya pendidikan akhlak itu sendiri sehingga banyak 

anak zaman sekarang berilmu tetapi tidak memiliki akhlak. 

Maka dari itu, Pendidikan Akhlak ini sangat penting sekali di 

tanamkan sejak usia dini agar tertanam nilai-nilai akhlak yang 

luhur sehingga berdampak positif bagi perkembangan peserta 

didik. 

                                                             
13

‘Abdillah ar-Rumi, Nilai-Nilai Akhlak Dalam Islam Menurut Pandangan 

Salaf, 1–2. 
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Dengan adanya perkembangan zaman globalisasi saat 

ini memiliki dampak negatif atau pengaruh yang signifikan 

terhadap akhlak peserta didik. Sekarang perkembangan 

teknologi yang begitu cepat, canggih dan makin beragam 

seperti penggunaan sosial media, gadget mulai dari anak kecil 

hingga orang dewasa sudah menjuru di seluruh dunia 

menyebabkan penyalahgunaan media sosial yang tidak baik 

sehingga mempengaruhi dan berdampak pada perubahan 

akhlak yang buruk. Selain sosial media, pergaulan bebas juga 

berpengaruh terhadap perubahan akhlak seperti kita lihat 

bahwa banyak peserta didik yang tidak memiliki tata krama 

sehingga semakin terkikisnya nilai-nilai pendidikan akhlak 

saat ini. Dunia berkembang sangat pesat karena di era modern 

ini terdapat permasalahan antara kemajuan teknologi di satu 

sisi dan kemerosotan akhlak di sisi lain. Banyak berita di 

media masa, seperti koran, majalah, hampir setiap hari 

memuat peristiwa yang berfokus pada pusat perhatian 

masyarakat. Seperti perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, 

narkoba dan korupsi menjadi lebih umum, sehingga sangat 

penting untuk memahami dan meningkatkan akhlak dengan 

mempelajari dan mengamalkan pendidikan akhlak. 

Pendidikan sesungguhnya memiliki misi yang amat 

mendasar yakni membentuk manusia utuh dengan akhlak 

mulia sebagai salah satu indikator utama, generasi bangsa 

dengan karatekter akhlak mulia merupakan salah satu profil 

yang diharapkan dari praktek pendidikan nasional. SMP 

Tirtayasa Sukabumi Bandar Lampung satu sekolah yang 

mengedepankan nilai-nilai islami juga memiliki harapan ideal 

terhadap akhlak mulia siswa yang tercermin dalam visi dan 

misi sekolah. Visi Sekolah: "Menciptakan dan 

mengembangkan pendidikan yang mandiri di bidang IMTEK 

dan IMTAQ yang berkualitas untuk meneruskan ke jenjang 

lebih tinggi". Misi Sekolah: 1) Melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar dan bimbingan secara efektif sehingga siswa 

berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. 2) 

Mendorong dan membantu siswa untuk mengetahui potensi 
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dirinya sehingga dapat dikembangkan secara positif. 3) 

Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang 

dianut sehingga manusia yang arif dan bijaksana.        4) 

Kualitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, 

MGMP, Workshop, seminar dan lain-lain. 5) Meningkatkan 

sarana dan prasarana sekolah yang menjadi kebutuhan guru 

pegawai dan siswa untuk menunjang terselenggaranya 

pendidikan dan pembelajaran yang efektif dan efisien. 6) 

Meningkatkan peran serta masyarakat dan peran orang tua 

dalam pengelolaan pendidikan. 7) Meningkatkan kualitas 

belajar siswa berorientasi pada Teknologi Informasi (TI),                     

8) Meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan warga 

sekolah. 

.Berdasarkan visi dan misi tersebut, SMP Tirtayasa 

Sukabumi Bandar Lampung menanamkan nilai-nilai akhlak 

peserta didik yang terwujud dalam bentuk tata tertib sekolah 

sebagai bagian dari pembentukan kepribadian peserta didik 

yang berakhlak mulia, yakni: tata krama dan sopan santun 

terhadap guru, aturan tentang seragam sekolah, aturan tentang 

atribut sekolah, aturan tentang pelarangan membawa Hp, 

aturan pelarangan membawa senjata tajam, dan aturan tentang 

kedisplinan. 

Melalui observasi yang saya lakukan di SMP 

Tirtayasa Sukabumi Bandar Lampung sedikit rendahnya 

pendidikan akhlak. Akibatnya, mudah ditemukan bentuk-

bentuk perilaku menyimpang di sekolah. Tanpa disadari, 

perilaku tersebut telah menjadi kebiasaan dan dianggap 

sebagai fenomena yang lumrah di sekolah.  

1. Pertama, Masih ada peserta didik yang tidak mengikuti 

aturan, kurang disiplin, dan tidak memiliki sopan santun 

terhadap guru serta melawan guru. 

2. Kedua, Cenderung masih ada beberapa peserta didik yang 

bisa dikatakan belum menerapkan akhlak yang baik. 

Walau tidak seluruh peserta didik memiliki akhlak yang 

buruk, masih ada juga anak yang berakhlak baik. Itu 
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disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembentukan akhlak peserta didik. Diantaranya karena 

kebiasaan yang buruk atau tindakan perbuatan yang 

dilakukan secara berulang-ulang, kurangnya pendidikan 

akhlak yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak, 

kurangnya kasih sayang, perhatian dan pendekatan orang 

tua terhadap anak, berpindahnya sifat-sifat tertentu dari 

sifat orang tuanya, dan juga bisa dari faktor lingkungan. 

Nurul Zuriah memaparkan indikator-indikator yang 

melekat pada akhlak mulia dan akhlak tercela. Adapun 

indikator akhlak mulia pada anak usia 7-12 tahun adalah:  

1. Taat kepada ajaran agama, seperti melaksanakan 

sholat.  

2. Memiliki toleransi, seperti tidak suka menggangu 

teman. 

3. Tumbuhnya disiplin diri, seperti mentaati peraturan.  

4. Bertutur kata dan berbuat baik, seperti mengucapkan 

salam.  

5. Gemar bersih dan kebersihan, seperti senang menjaga 

kebersihan lingkungan.  

6. Gemar melakukan kebiasaan-kebiasaan baik dalam 

kehidupan sehari-hari seperti berdo‘a sebelum dan 

sesudah belajar. 

7. Memiliki tata karma dan sopan santun, seperti 

menghormati orang tua dan guru.  

8. Senantiasa melaksanakan sifat-sifat terpuji, seperti 

senang membantu sesamanya.  

9. Tumbuhnya kejujuran.
14

 

Sedangkan indikator akhlak tercela, antara lain:  

1. Nurani buruk, artinya hati yang tidak mendapat 

petunjuk dari Allah SWT  

                                                             
14

Nurul Zuriah, Pendidikan Moral Dan Budi Pekerti Dalam Persepektif 

Perubahan (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 200. 
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2. Niat buruk, seperti iri, dengki, putus asa dan lain-lain  

3. Motivasi buruk, seperti ingin menang sendiri, ingin 

dipuji, ingin di dengar kelebihannya dan lain-lain. 

4. Pikiran buruk, seperti buruk sangka, iri melihat 

kesenangan orang lain dan lain-lain. 

5. Ucapan buruk, seperti mengolok-olok teman dan lain-

lain 

6. Perilaku buruk, seperti mengambil barang milik 

temannya dan lain-lain  

7. Pengetahuan tidak sama dengan perilaku, seperti 

berkata bohong, tidak jujur dan lain-lain.
15

 

Berdasarkan pemahaman dan indikator terkait 

akhlak yang baik/mulia dan  tercela di atas, dapat diketahui 

bahwa penanaman akhlak di SMP Tirtayasa Sukabumi 

Bandar Lampung bertujuan untuk menanamkan pada 

peserta didik kebiasaan berperilaku baik dan untuk 

menghindari perilaku tercela seperti berbohong, 

pengkhianatan dan ucapan serta  perilaku buruk lainnya. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adanya 

berbagai fenomena diatas serta melihat kondisi pada saat 

ini, sangat penting peran sekolah dalam menanamkan nilai-

nilai akhlak pada peserta didik sehingga penulis terdorong 

untuk melakukan penelitian tentang "PERAN PENDIDIK 

DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI AKHLAK 

PADA PESERTA DIDIK DI SMP  TIRTAYASA 

SUKABUMI BANDAR LAMPUNG. 

C. Fokus Penelitian 

Untuk memperjelas pembatasan masalah pada uraian latar 

belakang diatas. Agar permasalahan tidak melebar, maka yang 

menjadi ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini di batasi 

pada Peran Pendidik dan Guru PAI dalam menanamankan 

nilai-nilai akhlak pada peserta didik di SMP Tirtayasa 

Sukabumi Bandar Lampung. 

                                                             
15

Ibid., 201. 
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D. Sub Fokus Penelitian 

Selain Fokus Penelitian, maka ada sub fokus dalam penelitian 

ini yaitu Penanaman Nilai-Nilai Akhlak Pada Peserta Didik di 

SMP Tirtayasa Sukabumi Bandar Lampung. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagaimana peran pendidik dalam menanamankan nilai-nilai 

akhlak pada peserta didik di SMP Tirtayasa Sukabumi Bandar 

Lampung? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Untuk mengetahui bagaimana peran pendidik dalam 

menanamankan nilai-nilai akhlak pada peserta didik di SMP 

Tirtayasa Sukabumi Bandar Lampung. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Bedasarkan pada tujuan penelitian diatas yang hendak dicapai, 

Adapun manfaat yang akan di peroleh dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara teoritis 

a. Manfaat secara teoritis adalah memberikan 

sumbangsih dalam mencari alternatif untuk 

mengetahui peran pendidk dalam menanamankan 

nilai-nilai akhlak pada peserta didik di SMP Tirtayasa 

Sukabumi Bandar Lampung yang dijadikan sebagai 

acuan dalam pemecahan masalah pada mendidik 

peserta didik berdasarkan tuntunan Islam bagi anak, 

sehingga memiliki akhlak yang baik. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya 

dengan topik yang berhubungan.  
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2. Manfaat Secara praktis  

Manfaat yang bisa diperoleh dari hasil penelitian ini 

adalah dapat memberikan pemahaman bahwa sangat 

penting menanamankan nilai-nilai akhlak pada anak sejak 

dini sehingga mampu mendidik dengan berbekal 

pengetahuan nilai-nilai akhlak Islami, ketika peserta didik 

tumbuh dewasa, mereka akan tahu bagaimana berperilaku 

terhadap Tuhan, sesama dan lingkungan.  

1. Manfaat bagi Sekolah 

Sebagai masukan bagi kepala sekolah dan guru 

tentang pentingnya pendidik dalam menanamkan 

nilai-nilai akhlak pada peserta karena banyak pada 

zaman era globalisasi yang canggih dan pengaruh 

lingkungan (pergaulan bebas) saat ini sangat 

berpengaruh terhadap nilai pendidikan akhlak peserta 

didik. 

2. Manfaat bagi Anak (Peserta Didik) 

Untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman 

tentang nilai-nilai akhlak dan penerapan nya dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga menjadi sebuah 

kebiasaan untuk melakukan hal-hal positif dan 

menjadi orang yang berakhlak mulia. 

3. Manfaat bagi Peneliti 

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah 

pengalaman, memperoleh ilmu pengetahuan dan 

mengembangkan pengetahuan, wawasan tentang 

peran pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak 

pada peserta didik yang bisa di terapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan 

tema dan topik yang akan peneliti lakukan. Peneliti berusaha 

mencari, membaca dan menelaah berbagai hasil kajian yang 

terdahulu dan mengambil beberapa penelitian yang telah 

diteliti dari berbagai sumber yang relevan dengan judul 

penelitian ini, yaitu: 
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1. Jurnal Raudhah karya Ahmad Ichsan Yafi Hutagalung 

dkk dengan judul ―Peran Guru Dalam Menanamkan 

Akhlak Di Kelompok B Ra As-Sa‘adah Kecamatan 

Medan Area‖. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

peran guru dalam menanamkan akhlak di kelompok B RA 

As-Sa‘adah dengan permasalahan dan cara 

penyelesaiannya. Peran guru dalam menanamkan akhlak 

di kelompok B RA As-Sa‘adah berupa keteladanan, 

pembiasaan, bernyanyi, bercerita, dan teguran.
16

 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas tentang peran pendidik dalam menanamkan 

nilai-nilai akhlak, namun terdapat perbedaam objek 

penelitian bahwa peneliti mengambil objek peserta didik 

di SMP Tirtayasa Sukabumi Bandar Lampung sedangkan 

dalam jurnal tersebut pada anak sejak dini di RA As-

Sa‘adah. Hasil penelitian yang kami lakukan bahwa peran 

pendidik dala menanamkan nilai-nilai akhlak peserta 

didik di SMP Tirtayasa Sukabumi Bandar Lampung 

adalah: 1) Pendidik sebagai pembimbing 2) Pendidik 

sebagai model (contoh) 3) Pendidik sebagai penasehat. 

Sedangkan Peran guru dalam menanamkan akhlak di 

kelompok B RA As-Sa‘adah menekankan pada guru 

sebagai teladan bagi anak-anak dan juga membuat 

pembiasaan akhlak yang baik pada anak. Disamping itu, 

guru juga membuat peranannya sesuai dengan 

kemampuan masing-masing seperti dengan model 

bernyanyi dan juga bercerita atau mendongeng; 

2. Jurnal karya Misbahuddin Amin dengan judul 

―Kompetensi Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai 

Akhlak Mulia Dalam Pembelajaran PAI Di Sekolah‖. 

Penanaman Nilai-nilai Akhlak Mulia yang dilakukan guru 

PAI yaitu, melalui pembelajaran al-Qur‘an, pesantren 

kilat dan bakti sosial. Ada tiga hal penting yang penulis 

diidentifikasi untuk kemudian dideskripsikan  sebagai 

                                                             
16
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Vol. 06 No. 01 (2018). 
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bagian dari upaya yang telah dilakukan guru PAI dalam 

pembinaan akhlak peserta didik, yaitu menanamkan dan 

membangkitkan keyakinan beragama, menanamkan etika 

pergaulan dan menanamkan kebiasaan yang baik.
17

 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas tentang penanaman nilai-nilai akhlak di 

sekolah, namun terdapat perbedaan bahwa dalam 

penelitian ini terdapat peran pendidik dalam menanamkan 

nilai-nilai akhlak kepada peserta didik. Disini peran 

pendidik sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai 

akhlak melalui pendidik yaitu: 1)Pendidik sebagai 

pembimbing 2) Pendidik sebagai model (contoh) 3) 

Pendidik sebagai penasehat. 

3. Jurnal karya Miftahul Jannah dengan judul ―Peranan Guru 

Dalam Pembinaan Akhlak Mulia Peserta Didik (Studi 

Kasus Di Mis Darul Ulum, Madin Sulamul Ulum Dan 

Tpa Az-Zahra Desa Papuyuan)‖. Peran guru Madrasah 

Ibtidaiyah Swasta Darul Ulum dan Taman Pendidikan Al 

Quran Az-Zahra sangat berperan aktif dalam pembinaan 

akhlak siswa baik dalam kegiatan keagamaan maupun non 

keagamaan. Kegiatan pembinaan akhlak yang dilakukan 

guru seperti mengajari bagaimana caranya hormat kepada 

guru, tata cara hidup berdisiplin yang baik, ramah pada 

lingkungan, shalat wajib dan sunnah berjamaah, tahfiz, 

habsyi, dan lain sebagainya.  Media pembinaan siswa 

untuk membina akhlak mulia peserta didik di MIS Darul 

Ulum dan TPA Az-Zahra Desa Papuyuan ialah guru 

sebagai tenaga pendidik, orang tua, dan lingkungan 

sekolah.
18

 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas tentang peran guru dalam pembinaan akhlak 
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kepada peserta didik. Perbedaan dengan penelitian ini 

bahwa dalam penanaman nilai-nilai akhlak pendidik 

berperan penting sebagai pembimbing, model (contoh), 

dan penasehat dimana kegiatan tersebut menerapkan 3S, 

mematuhi peraturan di sekolah, memiliki tata krama dan 

sopan santun terhadap guru dan lain sebagainya. 

4. Jurnal karya Muhamad Ikhsanudin dan Hidayati dengan 

judul "Peran Orang Tua dalam Menanamkan Nilai Akhlak 

pada Anak di Lingkungan Keluarga di Desa Tanjung 

Kemala Barat Kecamatan Martapura". Di jurnal nya, 

dalam menanamkan nilai akhlak pada seorang anak, peran 

yang paling penting adalah kedua orang tua. Ayah dan ibu 

adalah suri tauladan pertama bagi pembentukan 

kepribadian anak. Keyakinan, pikiran dan perilaku anak. 

Karena kepribadian manusia muncul dalam bentuk 

lukisan dalam berbagai situasi dan kondisi di lingkungan 

keluarga. Setiap orang tua menjadi hal utama dalam 

kepribadian anak yang baik. Adapun kewajiban orang  tua 

terhadap anak, bagaimana membentuk kepribadian anak, 

meliputi faktor keturunan, faktor lingkungan dan faktor 

diri. Jika setiap orang tua berperan dalam menanamkan 

nilai akhlak pada anak, maka terciptalah anak yang 

berakhlak mulia dan bijaksana. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas dalam menanamkan nilai akhlak pada anak 

namun terdapat perbedaan pada subjek dan objek 

penelitiannya dimana dalam penelitian ini terdapat peran 

pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada 

peserta didik di SMP Tirtayasa Bandar Lampung. Untuk 

mengetahui bagaimana peran pendidik dalam 

menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik di SMP 

Tirtayasa Sukabumi Bandar Lampung. Sedangkan di 

Jurnal tersebut dalam menanamkan nilai akhlak pada 
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seorang anak, peran yang paling penting adalah kedua 

orang tua
.19

  

5. Jurnal karya Zainal Abidin dengan judul "Urgensi 

Penanaman Akhlak di Tengah Maraknya Kasus Remaja". 

Dalam jurnalnya, Kegiatan penanaman akhlak sangat 

penting dalam menangani kenakalan remaja. Upaya yang 

dapat dilakukan dapat dengan melaksanakan kegiatan 

keagamaan dan upaya orang tua untuk dapat menjadi suri 

tauladan pertama agar remaja mudah menerima 

penanaman akhlak yang dilakukan oleh orang dewasa. 

Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat dan  pemangku 

kepentingan sangat bertanggung jawab atas meningkatnya 

kasus kenakalan remaja yang saat ini menjadi agenda. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penanaman akhlak pada 

zaman ini adalah sesuatu yang  harus diterapkan pada 

semua lapisan masyarakat, terutama pada remaja.
20

 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas tentang penanaman akhlak, dimana penanaman 

akhlak pada zaman ini adalah sesuatu yang harus 

diterapkan pada semua lapisan sekolah dan masyarakat, 

terutama pada remaja. namun terdapat perbedaan pada 

kasus yang terjadi di dalam penelitian ini di sekolah yaitu 

Pertama, Masih ada peserta didik yang tidak mengikuti 

aturan, kurang disiplin, dan tidak memiliki sopan santun 

terhadap guru. Kedua, Cenderung masih ada beberapa 

peserta didik yang bisa dikatakan belum menerapkan 

akhlak yang baik. Walau tidak seluruh peserta didik 

memiliki akhlak yang buruk, masih ada juga anak yang 

berakhlak baik. Itu disebabkan karena faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan akhlak peserta didik. 

Diantaranya karena kebiasaan yang buruk atau tindakan 

perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, 
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kurangnya pendidikan akhlak yang ditanamkan oleh 

orang tua kepada anak, kurangnya kasih sayang, perhatian 

dan pendekatan orang tua terhadap anak, berpindahnya 

sifat-sifat tertentu dari sifat orang tuanya, dan juga bisa 

dari faktor lingkungan. 

 

I. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif adalah metode dalam meneliti sekelompok manusia, 

suatu objek, kondisi, sistem pemikiran atau suatu peristiwa 

yang terjadi pada masa saat ini. Tujuannya untuk 

mengungkapkan fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diteliti. Dalam skripsi ini, penulis 

menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif untuk 

menggambarkan peran pendidik dalam menanamkan nilai-

nilai akhlak pada peserta didik di SMP Tirtayasa Sukabumi 

Bandar Lampung. 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitianlapangan atau 

yang disebut dengan field research. Field research 

adalah penelitian yang dilakukan secara langsung objek 

yang akan di di teliti oleh peneliti. Penelitian ini 

difokuskan pada hasil pengamatan dengan cara 

mengamati Peran pendidik dalam menanamkan nilai-nilai 

akhlak pada peserta didik di SMP Tirtayasa Sukabumi 

Bandar Lampung. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif. Bogdan Tailor yang dikutib oleh 

Lexy J. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif 

adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif yang berupa kata-kata atau lisan dari 

orang dan perilaku yang diamati.
21
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B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dijadikan subjek dari 

mana data diperoleh. Jadi, sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini, menggunakan sumber data primer 

dan sumber data sekunder sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer (Utama) 

Moleong mengatakan bahwa sumber data utama 

adalah sumber data yang diambil peneliti melalui 

kata-kata dan tindakan atau pengamatan,
22

 meliputi: 

suatu pengamatan melalui peran pendidik dalam 

menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik di 

SMP Tirtayasa Sukabumi Bandar Lampung. 

 

2. Sumber Data Sekunder (Tambahan) 

Data sekunder dalam bahasa Inggris disebut 

Secondary Resources, yaitu data yang diperoleh dari 

tangan kedua, artinya tidak langsung dari sumber.
23

 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah melalui 

buku-buku, jurnal, artikel, thesis, maupun karya 

ilmiah serta literatur lainnya yang berkaitan dengan 

judul peneliti yaitu peran pendidik dalam 

menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik di 

SMP Tirtayasa Sukabumi Bandar Lampung. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data-data dilapangan yang 

diperlukan dalam penelitian agar data yang diperoleh 

dapat valid dan akurat, maka mengunakan beberapa 

metode, yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Observasi adalah proses pengamatan secara 

langsung ke daerah objek penelitian/tempat 

                                                             
22

Ibid., 112. 
23

Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Jakarta: 

Alfabeta, 2005), 2. 



 

 
21 

penelitian. Menurut Suwartono,
24

 Observasi berarti 

menggunakan mata dan telinga sebagai jendela 

untuk merekam data. Observasi dibagi menjadi dua, 

yaitu observasi partisipan dan observasi non-

partisipan.  

a. Observasi partisipant; dalam observasi jenis ini 

peneliti adalah bagian dari apa yang diamati. 

Seorang peneliti bisa menjadi anggota suatu 

kelompok atau organisasi tertentu dan 

mengamatinya serta menghimpun data darinya. 

b. Observasi non-partisipan; dalam pengamatan ini 

peneliti tidak berada di dalam atau melakukan 

keterlibatan dalam kegiatan yang diamati. 

Dengan kata lain, pengamatan berada diluar 

kegiatan yang diamati. 

Disini peneliti mengadakan pengamatan secara 

langsung sekolah di SMP Tirtayasa Sukabumi 

Bandar Lampung untuk mengamati fakta yang 

ada dilapangan dan mencari data mengenai 

keadaan, kondisi, situasi, dan kegiatan 

masyarakat. Dan sebagai observasi partisipan 

dalam kegiatan yang ada secara langsung 

melibatkan peneliti sehingga peneliti mengetahui 

peran pendidik dalam menanamkan nilai-nilai 

akhlak pada peserta didik di SMP Tirtayasa 

Sukabumi Bandar Lampung. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Dalam metode pengumpulan data atau informasi 

penyusun melakukan tanya jawab sepihak atau 

sering di sebut wawancara, yang berlangsung secara 
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lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka. 

Dalam wawancara ini peneliti mempersiapkan 

terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan melalui interview guide (pedoman 

wawancara).  

Untuk mendapatkan data peneliti melakukan 

wawancara sebagai bukti yang kuat pendukung 

argumentasi, melalui: Kepala Sekolah SMP 

Tirtayasa Sukabumi Bandar Lampung, Tenaga 

Pendidik (Guru) yaitu Guru Pendidikan Agama 

Islam (PAI) dan guru lainnya serta Peserta Didik 

SMP Tirtayasa Sukabumi Bandar Lampung. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah proses mencari data 

mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, 

dokumen. Data tersebut dapat berupa letak 

geografis, kondisi masyarakat, bangun negara, 

maupun kondisi adat budaya, serta hal-hal lain yang 

berhubungan dengan objek penelitian.  

Metode ini digunakan untuk memperoleh 

data/dokumentasi berupa foto-foto, video kegiatan, 

rekaman, wawancara, buku-buku untuk belajar yang 

terkait dengan hal-hal yang diteliti. Dokumentasi ini 

dilakukan untuk memperoleh data dan informasi 

terkait yang berhubungan dengan peran sekolah 

dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta 

didik di SMP Tirtayasa Sukabumi Bandar Lampung. 

 

D. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

data yang dilakukan secara sistematis yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi 

selanjutnya hasil tersebut disimpulkan supaya mudah 

dipahami. Analisis data dalam penelitian kualitatif, 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan 

setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Data diperoleh dari berbagai sumber dengan 
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menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-

macam. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari metode 

pengumpulan data, maka peneliti menggunakan teknik 

analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif 

kualitatif, peneliti gunakan untuk menguraikan, 

menuturkan, menafsirkan data yang diperoleh dari 

metode pengumpulan data. Analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, 

yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing (verification).
25

 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data bisa 

dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi, dengan 

kata lain proses reduksi data menghasilkan catatan-

catatan inti dari data penggalian data. Lalu data 

tersebut disederhanakan sehingga dalam memilih data 

hanya data yang ada kaitannya dengan penelitian.
26

 

Berdasarkan pengertian diatas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa reduksi data adalah prose 

mengumpulkan data kemudian menganalisa untuk 

memilih, menyederhanakan, memfokuskan pada hal-

hal yang penting dari data yang muncul dilapangan 

secara teliti dan terperinci terkait dengan Peran 

pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada 

peserta didik di SMP Tirtayasa Sukabumi Bandar 

Lampung. 
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2. Display Data (penyajian data) 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan 

alasan data-data yang diperoleh selama proses 

penelitian biasanya berbentuk naratif, sehingga 

membutuhkan penyederhanaan tanpa mengurangi 

isinya.
27

 

Dengan demikian penyajian data merupakan 

langkah kedua setelah mereduksi data yang dapat 

dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, 

bagan, grafik, matrik kemudian hasil teks naratif 

tersebut diringkas kedalam bagan yang bersifat 

abstrak untuk memudahkan peneliti memahami 

tentang apa-apa yang terjadi dilapangan terkait dengan 

Peran pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak 

pada peserta didik di SMP Tirtayasa Sukabumi 

Bandar Lampung. 

3. Verifikasi Data   

Langkah tahap akhir dalam proses analisis data 

adalah Verifikasi data dengan  menarik kesimpulan 

dan klarifikasi dari data yang telah diperoleh terkait 

dengan Peran pendidik dalam menanamkan nilai-nilai 

akhlak pada peserta didik di SMP Tirtayasa Sukabumi 

Bandar Lampung. Setelah data terkumpul, kemudian 

peneliti menganalisa untuk mendapatkan kesimpulan, 

adapun untuk menganalisa data tersebut peneliti 

menggunakan metode induktif yang bertitik tolak dari 

fakta yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan 

yang bersifat umum. Setelah data diolah sedemikian 

rupa langkah-langkah yang telah ditempuh oleh 

peneliti, maka langkah selanjutnya menarik 

kesimpulan akhir dengan menggunakan metode 

induktif. 
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E. Pengujian Keabsahan Data 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

kepentingan pengecekan data atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak 

digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. 

Menurut denzin dalam Moleong, membedakan empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber data, metode, penyidik, dan teori.
28

 Untuk 

membuktikan keabsahan data pada penelitian ini dari keempat 

macam triangulasi tersebut, peneliti menggunakan teknik 

pemeriksaan dengan penggunaan sumber data dan ditunjang 

dengan metode untuk membandingkan kebenaran data hasil 

wawancara dan observasi.  

Triangulasi sumber data adalah membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif.
29

 Triangulasi dengan sumber data berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif.Hal itu bisa dicapai dengan 

jalan : 

1. Membandingkan hasil data pengamatan dengan hasil data 

wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan 

umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya 

sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang 

dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti 

rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, 

orang berada, dan orang pemerintahan. 
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5. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu 

dokumen yang berkaitan.
30

 

Dalam proses pengecekan data pada penelitian ini, 

peneliti lebih memilih dengan menggunakan sumber data, 

yaitu dengan menganalisa dan mengaitkan data-data yang 

sudah diperoleh baik melalui observasi, wawancara, maupun 

dokumentasi. Peneliti dapat melakukannya dengan cara: 

mengajukan berbagai variasi pertanyaan, melakukan 

pengecekan dengan berbagai sumber, memanfaatkan berbagai 

metode. Pengecekan data ini dilakukan peneliti ketika sudah 

memperoleh data yang diperlukan dan membandingkan data 

hasil pengamatan dan dokumentasi dengan data hasil 

wawancara. 

J. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan yang disusun terbagi menjadi tiga 

bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

Bagian isi dalam penulisan ini, penulis menyusun kedalam 

lima bab. Untuk memudahkan pembaca di dalam memahami 

skripsi ini, penulis membuat rancangan sistematika penulisan 

sebagai berikut:  

Bab I: Penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan 

sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

peneilitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, sistematika pembahasan.  

Bab II: Pada bab ini diuraikan didalam landasan teori 

tentang pembahasan judul skripsi, yaitu: Peran 

pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada 

peserta didik di SMP Tirtayasa Sukabumi Bandar 

Lampung. 

Bab III: Deskripsi objek penelitian antara lain: Identitas SMP 

Tirtayasa Bandar Lampung, Sejarah Singkat SMP 

Tirtayasa Bandar Lampung, Visi, Misi dan Tujuan 

SMP Tirtayasa Bandar Lampung, Lokasi SMP 
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Tirtayasa Bandar Lampung, Profil Siswa dan Guru, 

Fasilitas di SMP Tirtayasa Sukabumi Bandar 

Lampung, Struktur Organisasi SMP Tirtayasa 

Bandar Lampung, Kondisi dan Peserta Didik SMP 

Tirtayasa Bandar Lampung, Struktur Kurikulum, 

dan Ekstrakulikuler SMP Tirtayasa Bandar 

Lampung. 

Penyajian Fakta dan Data penelitian   

Bab IV: Hasil penelitian yang terdiri dari Analisis Data 

Penelitian dan Temuan Penelitian.  

Bab V: Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.  

Skripsi ini diakhiri dengan daftar rujukan dan 

lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Peran Pendidik 

1. Pengertian Peran 

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah 

yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan 

dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut ―role‖ yang 

definisinya adalah ―person‘s task or duty in undertaking‖. 

Artinya ―tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha 

atau pekerjaan‖. Peran didefinisikan sebagai seperangkat 

perilaku yang diharapkan dari orang-orang yang hidup dalam 

suatu komunitas. Sedangkan peran adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh orang dalam peristiwa tersebut.
31

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peran adalah 

orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau 

―perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang 

yang berkedudukan di masyarakat‖. jika ditunjukan pada hal 

yang bersifat kolektif didalam masyarakat, seperti himpunan, 

gerombolan, atau organisasi, maka peran berarti ―perangkat 

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang 

berkedudukan didalam sebuah masyarakat‖. 

Peran Menurut Friedman dan Saefudin peran merupakan 

serangkaian prilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai 

dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal 

maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi 

(ketentuan) dan harapan, peran yang menerangkan apa yang 

individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu 

supaya dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau 

harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.
32

 

Menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek 

dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 
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menjalankan suatu peranan.
33

Peran merupakan tindakan atau 

perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu 

posisi di dalam status sosial, syaratsyarat peran mencangkup 3 

(tiga) hal, yaitu  

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan 

posisi atau tempat seseorangdalam masyarakat. Peranan 

dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan 

yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. 

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat 

dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat 

sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai 

perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat. 

3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang 

ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai 

makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup 

berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan 

terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu 

dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya 

interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. 

Dari beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa peran adalah sikap atau perilaku yang diharapkan 

banyak atau sekelompok orang dari seseorang dengan status 

atau kedudukan tertentu. 

2. Peran Pendidk 

Kata pendidik berasal dari didik, artinya memelihara, 

merawat dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu 

pengetahuan seperti yang diharapkan (tentang sopan santun, 

akal budi, akhlak, dan sebagainya) selanjutnya dengan 

menambahkan awalan pe- hingga menjadi pendidik, artinya 

orang yang mendidik. Secara bahasa, dalam Kamus Basar 

Bahasa Indonesia Pendidik adalah orang yang mendidik.
34

 

                                                             
33

Soerjono Soekanto, Teori Peranan (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 243. 
34

 Departemen Pendidikan Nasional, ―Kamus Besar Bahasa Indonesia,‖ 

2005, 263. 



 

 
31 

Pengertian tersebut memberikan kesan bahwa pendidik adalah 

orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Jika 

dari segi bahasa pendidik dikatakan sebagai orang yang 

mendidik, maka dalam arti luas dapat dikatakan bahwa 

pendidik adalah semua orang atau siapa saja yang berusaha 

dan memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang lain 

(peserta didik) agar tumbuh dan berkembang potensinya 

menuju kesempurnaan. 

Menurut Wiji Suwarno menjelaskan bahwa pendidik 

adalah orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain 

(peserta didik) untuk mencapai tingkat kesempurnaan 

(kemanusiaan) yang lebih tinggi. Status pendidik dalam model 

ini bisa diemban oleh siapa saja, di mana saja dan kapan 

saja.
35

 

Menurut Abuddin Nata, pendidik adalah orang dewasa 

yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada 

peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, 

agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu mandiri dalam 

memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah SWT, 

dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan 

sebagai makhluk individu yang mandiri.
36

 

Fatah Yasin
37

 menyebutkan sebagaimana yang dikutip 

dari Djamarah, Ia merinci bahwa tugas dan tanggung jawab 

pendidik adalah sebagai berikut: 

a. Korektor, yaitu pendidik bisa membedakan mana nilai 

yang baik dan mana nilai yang buruk, koreksi yang 

dilakukan bersifat menyeluruh dari afektif sampai ke 

psikomotor 
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b. Inspirator, yaitu pendidik menjadi inspirator/ilham bagi 

kemajuan belajar siswa/mahasiswa, petunjuk bagaimana 

belajar yang baik, dan mengatasi permasalahan lainnya 

c. Informator, yaitu pendidik harus dapat memberikan 

informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

d. Organisator, yaitu pendidik harus mampu mengelola 

kegiatan akademik (belajar) 

e. Motivator, yaitu pendidik harus mampu mendorong peserta 

didik agar bergairah dan aktif belajar. 

f. Inisiator, yaitu pendidik menjadi pencetus ide-ide 

kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran 

g. Fasilitator, yaitu pendidik dapat memberikan fasilitas yang 

memungkinkan kegiatan belajar 

h. Pembimbing, yaitu pendidik harus mampu membimbing 

anak didik manusia dewasa susila yang cakap 

i. Demonstrator, yaitu jika diperlukan pendidik bisa 

mendemonstrasikan bahan pelajaran yang sudah dipahami. 

j. Pengelola kelas, yaitu pendidik harus mampu mengelola 

kelas untuk menunjang interaksi edukatif 

k. Mediator, yaitu pendidik menjadi media yang berfungsi 

sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan proses 

interaktif edukatif. 

l. Supervisor, yaitu pendidik hendaknya dapat, memperbaiki, 

dan menilai secara kritis, terhadap proses pengajaran. 

m. Evaluator, yaitu pendidik dituntut menjadi evaluator yang 

baik dan jujur 

Menurut Mukhtar,
38

 peran pendidik (guru) dalam 

pembentukan akhlak lebih difokuskan pada tiga peran, yaitu: 

1. Peran pendidik sebagai pembimbing 

 Peran pendidik sebagai pembimbing sangat berkaitan 

erat dengan praktik keseharian. Untuk dapat menjadi 

seorang pembimbing, seorang pendidik harus mampu 

memperlakukan para siswa dengan menghormati dan 
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menyayanginya. Ada beberapa hal yang tidak boleh 

dilakukan oleh seorang pendidik, yaitu 

meremehkan/merendahkan siswa, memperlakukan sebagai 

siswa secara tidak adil, dan membenci sebagian siswa. 

Perlakuan pendidik sebenarnya sama dengan perlakuan 

orang tua terhadap anak-anaknya yaitu penuh respek, kasih 

sayang serta memberikan perlindungan. Sehingga, siswa 

merasa senang dan familiar untuk sama-sama menerima 

pelajaran dari pendidiknya tanpa ada paksaan, tekanan dan 

sejenisnya. Pada intinya, setiap siswa dapat merasa percaya 

diri bahwa di sekolah, ia akan sukses belajar lantaran ia 

merasa dibimbing, didorong, dan diarahkan oleh 

pendidiknya. Bahkan, dalam hal-hal tertentu pendidik 

harus membimbing dan mengarahkan satu persatu dari 

seluruh siswa yang ada. 

2. Peran pendidik sebagi model (contoh) 

 Peranan pendidik sebagai model pembelajaran sangat 

penting dalam rangka membentuk akhlak mulia bagi siswa 

yang diajar. Tindak tanduk, perilaku, dan bahkan gaya 

guru selalu diteropong dan dijadikan cermin (contoh) oleh 

muridmuridnya. Kedisiplinan, kejujuran, keadilan, 

kebersihan, kesopanan, ketulusan, ketekunan, kehati-hatian 

akan selalu direkam oleh muridmuridnya dan dalam batas-

batas tertentu akan diikuti oleh murid-muridnya. Demikain 

pula sebaliknya, kejelekan-kejelekan gurunya akan pula 

direkam oleh muridnya dan biasanya akan lebih mudah dan 

cepat diikuti oleh murid-muridnya. Semuanya akan 

menjadi contoh bagi murid, karenanya guru harus bisa 

menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Guru juga 

menjadi figur secara tidak langsung dalam pembentukan 

akhlak siswa dengan memberikan bimbingan tentang cara 

berpenampilan, bergaul dan berprilaku yang sopan. 

3. Peran pendidik sebagai penasehat  

 Seorang pendidik memiliki jalinan ikatan batin atau 

emosional dengan para siswa yang diajarnya. Dalam 

hubungan ini pendidik berperan aktif sebagai penasehat. 

Peran pendidik bukan hanya sekedar menyampaikan 
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pelajaran di kelas lalu menyerahkan sepenuhnya kepada 

siswa dalam memahami materi pelajaran yang 

disampaikannya tersebut. Namun, lebih dari itu, guru juga 

harus mampu memberi nasehat bagi siswa yang 

membutuhkannya, baik diminta ataupun tidak.  

Guru merupakan ujung tombak pendidikan karena aktivitas 

siswa di dalam maupun luar kelas semuanya di kontrol oleh 

guru. Slameto menyatakan bahwa ―guru memiliki tugas untuk 

mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi 

siswa untuk mencapai tujuan‖. Secara terperinci tugas guru 

berpusat pada:  

a) Mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi 

pencapain tujuan baik jangka pendek maupun jangka 

panjang.  

b) Memberi fasilitas pencapain tujuan melalui pengalaman 

belajar yang memadai.  

c) Membentuk perkembangan aspek-aspek pribadi seperti 

sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri. Demikianlah, dalam 

proses belajar mengajar guru tidak terbatas sebagai 

penyampai ilmu pengetahuan akan tetapi lebih dari itu, ia 

bertanggung jawab akan keseluruhan perkembangan 

kepribadian siswa. Ia harus mampu menciptakan proses 

belajar yang sedemikian rupa sehingga dapat merangsang 

siswa untuk belajar secara aktif dan dinamis dalam 

memenuhi kebutuhan dan menciptakan tujuan.  

Guru harus dapat berperan dan memposisikan diri sebagai 

siapapun dan selalu siap dalam kondisi apapun. 

  Peranan Guru sebagai berikut: 

A. Guru Sebagai Pemimpin (Lead)  

   Peran guru sebagai pemimpin akan berhasil apabila 

guru memiliki kepribadian, ―seperti: kondisi fisik yang 

sehat, percaya diri sendiri, memiliki daya kerja yang 

besar dan antusiasme, gemar dan cepat dalam mengambil 
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keputusan, bersikap obyektif dan mampu menguasai 

emosi, serta bertindak adil.
39

 

  Peran guru pendidikan agama Islam sebagai 

pemimpin, pembinaan dalam pendidikan agama Islam 

dalam mengembangkan suasana keagamaan merupakan 

tenaga inti untuk mengarahkan siswa-siswi beriman, 

bertaqwa serta berakhlak mulia, dan dapat mengamalkan 

nilai-nilai agama Islam baik di sekolah, dilingkungan 

keluarga, dimasyarakat. Adapun tugas pokok sebagai 

pemimpin dalam pembelajaran agama Islam berikut: 

1. Mengarahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya 

pembiasaan peserta didik dalam menerapkan norma 

agama.  

2. Memimpin dan membimbing kegiatan pembinaan 

disiplin beribadah disekolah, seperti ibadah solat, 

zakat, infak dan sodaqoh.  

3. Mengkordinasikan kegiatan-kegiatan dakwah 

disekolah dan meningkatkan wawasan ke Islaman 

peserta didik.  

4. Mengadakan lomba-lomba penulisan tentang 

keilmuan dan keagamaan dilingkungan peserta didik.  

5. Memantau dan mengawai sikap dan prilaku peserta 

didik dalam kegiatan dan pergaulan peserta didik 

sehari-hari disekolah sesuai tuntunan akhlakul 

karimah. Memimpin dan mengkordinasikan kegiatan 

pesrta didik lainnya yang dapat menciptakan rasa 

aman, tertib dan menyenangkan di lingkungan 

sekolah. Dengan sarana prasarana yang tersedia di 

sekolah guru PAI dapat mengembangkan suasana 

keagamaan dan menjadikan siswa-siswi sebagai 

generasi muda yang akan menjadi pewaris masa 

depan.  
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B. Guru Sebagai Teladan  

Setiap tenaga pendidik (guru dan karyawan) 

dilembaga pendidikan harus memiliki tiga hal yaitu 

competency, personality, dan religiosy. Competency 

menyangkut kemampuan dalam menjalankan tugas 

secara profesional yang meliputi kompetensi materi 

(subtansi), metodologi dan kompetensi social. Personality 

menyangkut integritas, komitmen dan dedikasi, 

sedangkan religiosity menyangkut pengetahuan, 

kecakapan dan pengalaman di bidang keagamaan. Ketiga 

hal tersebut guru akan mampu menjadi model dan 

mampu mengembangkan keteladanan dihadapan 

siswanya.
40

 Keteladanan dalam pendidikan amat penting 

dan lebih efektif, apalagi dalam rangka mengembangkan 

suasana keagamaan disekolah, siswa-siswi lebih 

memahami atau mengerti bila seorang guru yang 

ditirunya. Firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 

21 berbunyi : 

ًۡ ِِف رَُسِٔل  ىََّلدۡ  ِ ََكَن ىَُك َ ََكَن يَرُۡجٔاْ  ٱَّللَّ ٍَ ِ ّ َِثٞ ل َٔةٌ َحَس ۡس
ُ
َ أ  ٱَّللَّ

ٔۡمَ وَ  َ َوَذَنَر  ٱٓأۡلِخرَ  ٱۡۡلَ   ٢١َنثرِٗيا  ٱَّللَّ

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu 

suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan Dia banyak menyebut Allah.” 

Keteladanan merupakan media amat baik dalam 

pengembangan suasana keagamaan. ―keteladanan 

pendidikan terhadap peserta didik kunci keberhasilan 

dalam mempersiapkan dan membentuk moral spiritual 

dan sosial anak.
41

 Metode keteladanan merupakan 

metode yang paling berpengaruh dalam mendidik, 

khususnya dalam pembentukan kepribadian, keteladanan 
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yang sempurna adalah keteladanan Rasulullah, yang 

dapat menjadi acuan bagi guru sebagai teladan utama, 

sehingga peserta didik atau siswa-siswi mempunyai figur 

pendidik yang dapat menjadikan panutan.  

 

C. Guru Sebagai Fasilitator  

Guru berperan sebagai fasilitator, guru akan 

memberikan pelayanan, fasilitas atau kemudahan dalam 

kegiatan proses pembelajaran, misalnya saja dengan 

menciptakan suasana kegiatan pembelajaran yang serasi 

dengan perkembangan siswa, maka proses pembelajaran 

akan berlangsung secara efektif, sehingga tujuan 

pembelajaran akan tercapai secara optimal.  

Sebagai seseorang fasilitator, tugas guru adalah 

membantu untuk mempermudah siswa belajar. Dengan 

demikian guru perlu memahami karakteristik siswa 

termasuk gaya belajar, kebutuhan kemampuan dasar yang 

dimiliki siswa.
42

 

Peran guru sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran, khususnya yang berhubungan dengan 

pemanfaatan media dan sumber belajar sebagai berikut:  

1. Guru perlu memahami berbagai jenis media dan 

sumber belajar. 

2. Guru perlu mempunyai keterampilan dalam 

merancang suatu media.  

3. Guru perlu di tuntut untuk mampu mengorganisasikan 

bergabagai jenis media serta dapat memanfaatkan 

berbagai sumber belajar.  

4. Guru di tuntut agar mempunyai kemampuan dalam 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa.
43
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D. Guru Sebagai Motivator  

Peran guru sebagai motivator sangat pentiong dalam 

proses pembelajaran, membangkitkan minat, 

mengarahkan siswa-siswi untuk melakukan sesuatu 

berkaitan dengan kebutuhan atau keinginan yang 

mempunyai hubungan dengan kepentingan sendiri, minat 

akan selalu berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan 

pada diri seseorang. Dalam hal ini guru menciptakan 

kondisi tertentu agar siswa-siswi selalu butuh dan ingin 

terus belajar.  

Berikut ini merupakan fungsi motifasi:  

1. Motivasi merupakan alat pendorong terjadinya prilaku 

belajar peserta didik.  

2. Motivasi merupakan alat untuk mempengaruhi 

prestasi belajar peserta didik.  

3. Motivasi merupakan alat untuk memberikan dereksi 

terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. 

4. Motivasi merupakan alat untuk membangun sistem 

pembelajran lebih bermakna. 

 

E. Guru Sebagai Evaluator  

 Peran guru sebagai evaluator, guru mempunyai 

otoritas untuk menilai prestasi siswa-siswi dalam bidang 

akademis maupun tingkah laku sosialnya sehingga dapat 

menentukan bagaimana siswa-siswi berhasil atau tidak 

pembelajaran yang telah dilakukan, apakah materi yang 

diajarkan sudah dikuasai atau belum oleh siswa-siswi, 

apakah metode yang digunakan sudah cukup tepat.  

 Peran guru yang dimaksud disini adalah dalam proses 

pembelajaran guru merupakan faktor penentu yang 

sangat dominan dalam pendidikan pada umumnya, 

dimana proses pembelajaran merupakan inti dari proses 

pendidikan secara keseluruhan.  
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  Secara rinci peran guru pendidikan agama Islam 

menurut Zuhairini, peran guru Pendidikan Agama Islam 

antara lain:
44

 

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.  

 

B. Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Pendidikan Akhlak 

 Pendidikan tidak bisa dipisahkan dari akhlak, karena 

pada dasarnya tujuan Pendidikan dalam Islam, adalah 

membentuk perilaku anak didik menjadi lebih baik dan mulia. 

Hasil Pendidikan yang baik, akan menghasilkan perilaku 

akhlak yang baik pula bagi anak didik.
45

 

 Istilah pendidikan berasal dari kata ―didik‖ yang diberi 

awalan ―pe‖ dan akhiran ―kan‖. Mengandung arti ―perbuatan‖ 

(Hal, cara, dan sebagainya).
46

 Pendidikan secara etimologi 

berasal dari kata ―didik‖ yang berarti ―proses pengubahan 

sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan‖
47

 Pendidikan juga merupakan usaha yang dilakukan 

orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk 

memimpin perkembangan jasmani dan rohani kearah 

kedewasaan. 

 Dalam Islam, pada mulanya pendidikan disebut dengan 

kata ―ta‘dib‖. Kata ―ta‘dib‖ mengacu kepada pengertian yang 

lebih tinggi dan mencakup seluruh unsur-unsur pengetahuan 

(‗ilm), pengajaran (ta‘lim) dan pengasuhan yang baik 

(tarbiyah). Akhirnya, dalam perkembangan kata-kata 
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―ta‘dib‖sebagai istilah pendidikan hilang dari peredarannya, 

sehingga para ahli didik Islam bertemu dengan istilah at 

tarbiyah atau tarbiyah, sehingga sering disebut tarbiyah. 

Sebenarnya kata ini asal katanya adalah dari ―RabbaYurobbi-

Tarbiyatan‖ yang artinya tumbuh dan berkembang. Pada masa 

sekarang istilah yang paling populer dipakai orang adalah 

―tarbiyah‖ karena menurut M. Athiyah al Abrasyi term yang 

menyangkut keseluruhan kegiatan pendidikan tarbiyah 

merupakan upaya yang mempersiapkan individu untuk 

kegiatan yang lebih sempurna etika, sistematis dalam berfikir, 

memiliki ketajaman intuisi, giat dalam berkreasi, memiliki 

toleransi pada yang lain, berkompetensi dalam mengungkap 

bahasa lisan dan tulisan, serta memiliki beberapa 

ketrampilan.
48

 

 Menurut Prof. Lodge yang dikutip oleh Rulam Rahmadi, 

bahwa Pendidikan memiliki arti yang luas dan sempit. Dalam 

pengertian yang luas, semua pengalaman itu adalah 

Pendidikan. Seorang anak dididik orangtuanya, seperti itu 

pula halnya seorang murid dididik gurunya. Sehingga 

pengertian Pendidikan yang luas ini dapat diartikan 

Pendidikan yang tidak hanya berlangsung dalam satu 

Lembaga Pendidikan saja yang disebut sekolah. Dalam 

pengertian yang lebih sempit, Pendidikan dibatasi pada fungsi 

tertentu. Pendidikan ini identik dengan sekolah yang mana 

pendidikan ini tidak berlangsung seumur hidup, tetapi 

berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas. 

 Pendidikan menurut John Dewey adalah suatu proses 

pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik 

menyangkut daya pikir (intelektual) maupun daya perasaan 

(emosional) menuju ke arah tabiat manusia dan manusia 

biasa.
49

 Jadi, pendidikan dalam pengertian yang digunakan di 

sini adalah sebuah proses atau sebuah aktifitas yang langsung 

menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam perilaku 

manusia. 
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 Dari beberapa pengertian di atas, pendidikan adalah suatu 

proses yang dilakukan manusia secara sadar untuk merubah 

sikap kearah kedewasaan seseorang melalui pengajaran 

menuju kesempurnaan terhadap potensi manusia. 

Akhlak ditinjau dari segi etimologi (kebahasaan), kata 

―akhlak‖ berasal dari bahasa Arab, yaitu jama‟ dari kata خلق 

―Khuluqun‖ yang secara linguistik diartikan dengan budi 

pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan 

santun, adab, dan tindakan. Kata ―akhlak‖ juga berasal dari 

kata ―khalaqa‖ atau ―khalqun‖, artinya kejadian, serta erat 

hubungannya dengan ―Khaliq‖, artinya menciptakan, tindakan 

atau perbuatan, sebagaimana terdapat kata ―al-khaliq‖, artinya 

pencipta dan ―makhluq‖, artinya yang diciptakan. Secara 

terminologis, dapat dikatakan bahwa akhlak merupakan 

pranata perilaku manusia dalam segala aspek kehidupan.
50

 

Kata akhlâq dapat ditemukan pemakaiannya di dalam Alquran 

maupun Hadis sebagaimana terlihat di bawah ini:  

  ٤ِإَوََُّم ىََعََلٰ ُخيٍُق َعِظيٖم 

―Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang 

luhur.‖(Q.S. al-Qalam/68: 4)
51

 

Setelah pengertian pendidikan, akhlak telah di 

definisikan, kemudian penulis akan mendefinisikan secara 

keseluruhan tentang pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak 

merupakan gabungan dari dua term yang telah dijelaskan 

diatas mengenai definisi dari pendidikan dan akhlak, maka 

penjelasan tersebut dapat memberikan suatu pemahaman 

bahwa pendidikan akhlak adalah usaha secara sadar 

membiasakan diri dari suatu kehendak dalam wujud perbuatan 
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yang mengarahkan seseorang kearah kesempurnaan dalam 

berperilaku terpuji dengan tanpa adanya suatu perencanaan. 

Artinya bahwa, dalam mewujudkan diri seseorang menjadi 

pribadi yang berakhlak berawal dari keinginan 

mengimplementasikankehendak-kehendak yang ada di dalam 

hati dalam bentuk perbuatan meskipun masih terdapat 

perencanaan. Hal tersebut terus dilakukan sampai seseorang 

tidak lagi terlintas dalam pikirannya suatu rencana untuk 

berfikir dengan sesuatu yang diperbuatnya karena seringnya 

kebiasaan tersebut dilakukan. 

2. Indikator Akhlak 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa akhlak 

adalah suatu pembawaan dalam diri manusia, yang dapat 

menimbulkan perbuatan baik, dengan cara yang mudah. 

Akhlak seperti ini merupakan akhlak baik. 

Ulama akhlak menyatakan bahwa akhlak yang baik 

merupakan sifat para Nabi dan orang-orang siddiq, sedangkan 

akhlak yang buruk merupakan sifat syaitan dan orang-orang 

yang tercela.
52

 Maka pada dasarnya, akhlak itu menjadi dua 

macam jenis yaitu:  

Akhlak baik atau terpuji (al-akhlakqul al- Mahmudah): 

yaitu perbuatan baik terhadap Tuhan, sesama manusia dan 

makhluk-makhluk lain.  

Adapun akhlak baik terhadap Tuhan yaitu meliputi:  

1. Bertaubat, yaitu suatu sikap yang menyesali perbuatan 

buruk yang pernah dilakukan dan berusaha menjauhinya, 

serta melakukan perbuatan baik.  

2. Bersabar, yaitu suatu sikap yang betah atau dapat 

menahan diri pada kesulitan yang dihadapi 

3. Bersyukur, yaitu suatu sikap yang selalu ingin 

memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, nikmat yang telah 

diberikan oleh Allah SWT, baik yang bersifat fisik 

mauapun non fisik.  
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4. Bertawakal, yaitu menyerahkan segala urusan kepada 

Allah setelah berbuat semaksimal mungkin.  

5. Ikhlas, yaitu sikap menjauhkan diri dari riya‘ ketika 

mengerjakan amal baik. 

6. Raja‘, yaitu sikap jiwa yang sedang menunggu sesuatu 

yang disenangi dari Allah. SWT.  

7. Bersikap takut, yaitu suatu sikap jiwa yang sedang 

menunggu sesuatu yang tidak disenangi dari Allah 

SWT.
53

 

Adapun akhlak baik terhadap manusia adalah  

1. Belas kasih atau kasih sayang  

2. Rasa Persaudaraan  

3. Memberi nasihat  

4. Memberi pertolongan  

5. Menahan amarah  

6. Sopan santun  

7. Suka memaafkan  

Sedangkan akhlak buruk terhadap sesama makhluk adalah:  

1. Mudah marah  

2. Iri hati atau dengki  

3. Mengadu domba  

4. Mengumpat  

5. Bersikap congkak  

6. Bersifat kikir  

7. Berbuat aniaya
54

 

 

3. Dasar dan Tujuan Pendidikan Akhlak 

Dasar pendidikan akhlak, yaitu dasar yang menjadi 

landasan agar pendidikan akhlak bisa berfungsi sesuai arah 

kepada tujuan yang akan dicapai. Dalam ajaran Islam yang 

menjadi dasar pendidikan akhlak ialah Alquran dan Hadits 
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dikarenakan keduanya merupakan sumber hukum Islam yang 

mencakup seluruh kehidupan manusia baik di dunia maupun 

di akhirat. 

a) Al-Qur‘an 

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa, Al-Qur‟an 

secara garis besar memiliki beberapa tujuan, yaitu 

sebagai petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus 

dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan 

akan keesaan Allah dan kepastian akan adanya hari 

pembalasan, sebagai petunjuk mengenai akhlak yang 

murni dengan jalan menerangkan norma-norma 

keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia 

dalam kehidupannya secara individual atau kolektif, dan 

sebagai petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan 

jalan menerangkan dasardasar hukum yang harus diikuti 

oleh manusia dalam hubungannya dengan Allah dan 

sesamanya.
55

 

Di antara ayat Al-Quran yang menjadi dasar 

pendidikan akhlak adalah seperti ayat di bawah ini :  

 

ًِ  َيُٰتَنَّ  كِ
َ
ةَ أ ٰٔ يَ ِ  ٱلصَّ ُمۡر ة

ۡ
ۡعُروِف َوأ ٍَ ۡ َّ وَ  ٱل َِ  ٱُۡ َِهرِ َع ٍُ ۡ ٰ  ٱۡصِبۡ وَ  ٱل لََعَ

َۡ َعۡزِم  ٌِ َصاةََمَۖ إِنَّ َذٰلَِم 
َ
ٓ أ ا ُمٔرِ ٌَ

ُ
َك  َوَل  ١٧ ٱۡۡل حَُصّعِۡر َخدَّ

ِش ِِف  ٍۡ َِّاِس َوَل َت ۡرِض لِي
َ
َۖ إِنَّ  ٱۡۡل َ َمرًَحا َخاٖل َل ُُيِبُّ ُُكَّ ُمۡ  ٱَّللَّ

  ١٨فَُخٔرٖ 

―Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan 

suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah 

(mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap 

apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu 

termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu 

memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan 

janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, 
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Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan 

membanggakan diri.” (Q.S. Luqmân/31: 17-18).
56

 

 

b) Hadits 

 Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada 

Nabi Muhammad saw. Baik berupa perkataan, perbuatan, 

ketetapan, maupun sifatnya. Demikian terlihat keserasian 

pesan ayat-ayat itu. Ia dibuka dengan mengingat tentang 

nikmat dan ditutup dengan perintah menaati pemberi 

nikmat.
57

 

ْخَلقِ 
َ
ََكرَِم اۡل ٌَ  ًَ ِ ٍّ َت

ُ
ا ةُعِثُْج ۡل ٍَ  إِنَّ

“Bahwasanya aku di utus (oleh Allah) untuk 

menyempurnakan keluhuran budi pekerti”. (H.R. 

Ahmad) 

 Tujuan akhlak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu 

tujuan umum dan tujuan khusus, secara umum tujuan 

pendidikan akhlak adalah membentuk kepribadian seorang 

muslim yang memiliki akhlak yang mulia baik secara 

lahiriah maupun batiniah.
58

 Sedangkan tujuan pendidikan 

akhlak secara khusus adalah: 

1) Memahami nilai-nilai akhlak di lingkungan 

keluarga, lokal, nasional dan internasional melalui 

adat istiadat, hukum, undang-undang dan tatanan 

antar bangsa. 

2) Mengembangkan watak atau tabiat nya secara 

konsisten dalam mengambil keputusan akhlak 

ditengah-tengah rumitnya kehidupan masyarakat 

saat ini. 
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3) Mempu menghadapi masalah nyata dalam 

masyarakat secara rasional bagi pengambilan 

keputusan yang terbaik setelah melakukan 

pertimbangan sesuai dengan norma budi pekerti. 

4) Mampu menggunakan pengalaman budi pekerti 

yang baik bagi pembentukan kesadaran dan pola 

prilaku yang berguna dan bertanggung jawab atas 

tindakan yang dilakukan
59

. 

Zakiah Daradjat mengatakan bahwa tujuan pendidikan 

akhlak yaitu untuk membentuk karakter muslim yang 

memiliki sifat-sifat terpuji. Dalam ajaran Islam, akhlak 

tidak dapat dipisahkan dari iman. Iman merupakan 

pengakuan hati, dan akhlak adalah pantulan iman tersebut 

pada perilaku, ucapan dan sikap. Iman adalah maknawi, 

sedangkan akhlak adalah bukti keimanan dalam perbuatan, 

yang dilakukan dengan kesadaran dan karena Allah 

semata.
60

 

Menurut Ramayulis, tujuan pendidikan akhlak dalam 

Islam adalah ―untuk membentuk manusia yang bermoral 

baik, keras kemauan, sopan dalam bicara dan perbuatan, 

mulia dalam tingkah laku, bersifat bijaksana, sempurna, 

sopan dan beradab, ikhlas, jujur dan suci, dengan kata lain 

pendidikan akhlak bertujuan melahirkan manusia yang 

memiliki keutamaan (al-fadhilah).‖
61

 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pendidikan akhlak adalah mendidik manusia agar 

memiliki berbudi pekerti, bertingkah laku, berperangai atau 

beradat istiadat yang baik sesuai dengan ajaran Islam. 
 

4. Ruang Lingkup Materi Pendidikan Akhlak 

Ruang lingkup materi pendidikan akhlak yaitu 

mencakup pola hubungan manusia dengan diri sendiri, 

hubungan manusia dengan sesama dan hubungan dengan 
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lingkungan.
62

 Serta hubungan manusia dengan lingkungan. 

Adapun ruang lingkup materi pendidikan akhlak di atas dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Hubungan manusia dengan dirinya sendiri 

Yang termasuk pola hubungan manusia dengan 

dirinya sendiri diantaranya yaitu bersikap optimis dalam 

manatap masa depan, sehingga tidak mudah pesimis 

dalam menjalani segala ujian yang hanrs dihadapi. Sikap 

optimis yang harus dimiliki oleh manusia akan 

menjadikannya lebih bersemangat dan yakin bahwa 

segala hal yang telah benar-benar dilakukan dengan 

sungguh-sungguh pada akhirnya akan menuai 

keberhasilan yang optimal. Serta kewajiban manusia 

untuk menuntut ilmu sebagai bekal kehidupannya demi 

mencapai kehidupan yang bahagia dunia akhirat. 

Seseorang yang merniliki ilmu dan diamalkan akan 

menjadi lebih mulia daripada orang yangbodoh yang 

tidak memiliki ilmu. 

2) Hubungan manusia dengan sesama 

Menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial 

atau makhluk bermasyarakat, selain itu juga diberikan 

yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat 

dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia 

sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama 

dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang 

dibina sejak lahir akan selalu menampakan dirinya dalam 

berbagai bentuk, karena itu dengan sendirinya manusia 

akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia 

dikatakan sebagai makhluk sosial, juga karena pada diri 

manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan 

(interaksi) dengan orang lain, manusia juga tidak akan 

bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-

tengah manusia. 

Pola hubungan dengan manusia dengan sesama 

manusia maliputi pola hubungan dengan masayarakat 
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dalam konteks sosial, yaitu pola-pola hubungan seperti: 

saling tolong menolong, dan bertegur sapa. 

3) Hubungan dengan lingkungan 

Hubungan manusia dengan lingkungan di sekitarnya 

pada dasarnya ada dua: pertama, kewajiban menggali dan 

mengelola alam dengan segala kekayaannya; dan kedua, 

manusia sebagai pengelola alam tidak diperkenankan 

merusak lingkungan, karena pada kahirnya hal itu akan 

merusak kehidupan umat manusia itu sendiri. Mengenai 

prinsip yang pertama, Allah berfirman dalam AlQuran 

surat Hud ayat 61: 

َۖ ََ ِ ٌّ ُكً 
َ
نَضأ

َ
َٔ أ ۡرِض ُْ

َ
ًۡ وَ  ٱۡۡل َرُك ٍَ ا  ٱۡسَخۡع َٓ  فِي

 Dia (Allah) telah menciptakan kamu dari bumi 

(tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya 

(mengurusnya). (QS. Huud: 61).
63

 

 Adapun mengenai prinsip yang kedua, yaitu agar 

manusia jangan merusak alam, dinyatakan oleh Allah 

melalui berbagai ayat dalam Al-Quran, di antaranya 

dalam surat Al-A‘raf ayat 56: 

ۡرِض ُتۡفِسُدواْ ِِف  َوَل 
َ
ا وَ  ٱۡۡل َٓ ًعاۚ  ٔهُ ٱۡدعُ َبۡعَد إِۡصَلِٰح ٍَ ٗفا َوَط ۡٔ  َخ

 Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka 

bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya. (QS. Al-A‘raf: 

56).
64

 

 Pola hubungan manusia dengan lingkungan meliputi 

menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. 
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5. Komponen Pendidikan Akhlak 

1. Pendidik 

Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik disebut 

murabi, mu'allim, muadadib, mudarris, muzakki, dan 

usttadz.
65

 

a. Murabbi 

 Istilah murabi merupakan bentuk (sigah) al-ism 

al-fa‘il yang berakhir. Pertama berasal dari kata raba, 

yarbu, yang artinya zad dan nama (bertambah dan 

tumbuh). Kedua berasal dari kata rabiya, yarba yang 

mempunyai makna tumbuh dan menjadi besar. Ketiga, 

berasal dari kata rabba yarubbu yang artinya 

memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan 

memelihara.  

Kata Rabba, terdapat dalam Al Qur-an surat Al-Isra 

ayat 24, sebagai berikut: 

َِاَح  َوٱۡخفِۡض  ا َج ٍَ ُٓ َ ّلِ ل ََ  ٱذلُّ اَوكُو رَّّبِ  ٱلرَّۡۡحَثٌِِ ٍَ ُٓ ا  ٱرَۡۡحۡ ٍَ َن
  ٢٤َربََّياِِن َصغِرٗيا 

  ―Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka 

berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: 

"Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, 

sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku 

waktu kecil". 

 Istilah Murabbi sebagai pendidik mengandung 

makna yang luas, yaitu 1) mendidik peserta didik agar 

kemampuannya terus meningkat; 2) memberi bantuan 

kepada peserta didik untuk mengembangkan 

potensinya; 3) meningkatkan kemampuan peserta 

didik dari keadaan yang kurang dewasa menjadi 

dewasa dalam pola pikir, wawasan dan sebagainya; 4) 

menghimpun semua komponen-komponen pendidikan 

yang dapat mengsukseskan pendidikan;5) 
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memobilisasi pertumbuhan dan perkembangan anak; 

6) bertanggung jawab terhadap proses pendidikan 

anak; 7) memperbaiki sikap dan tingkah laku anak 

dariyang tidak baik menjadi lebih baik; 8) rasa kasih 

saying mengasuh peserta didik, sebagai orang tua 

mengasuh anak-anak kandungnya; 9) pendidik 

memiliki wewenang, kehormatan, kekuasaan, 

terhadap pengembangan kepribadian; 10) pendidik 

merupakan orang tua kedua setelah orang tuanya di 

rumah yang berhak atas perkembangan dan 

pertumbuhan si anak. Secara ringkas term Murabbi 

sebagai pendidik mengandung empat tugas utama:  

a. Memelihara dan menjaga fitrah anak didik jelang 

dewasa;  

b. Mengembangkan seluruh potensi menuju 

kesempurnaan; 

c. Mengerahkam seluruh fitrah menuju 

kesempurnaan;  

d. Melaksanakan pendidikan secara bertahap 

 

b. Mu'allim 

Mu'allim berasal dari al-fi‟il al-madi „allama, 

mudari‟nya yu‟allimu dan masdarnya al-ta‟allim. 

Artinya, telah mengajar, sedang mengajar, dan 

pengajaran atau orang yang mengajar. Mu'allim 

merupakan al-ismal-fa‟il dari „allama yang artinya 

orang yang mengajar.  

Dalam bentuk sulasi mujarrad, masdar dari 

„alima adalah „ilmun, yang sering dipakai dalam 

bahasa Indonesia disebut ilmu. (Jurjanji) berkenaan 

dengan dengan istilah mu‘allim terdapat dalam Al 

Qur-an surat Al Baqarah [2] ayat 151, sebagai berikut: 

 ٓ ا ٍَ َِا  َن ِ ًۡ َءاَيٰخ ًۡ َيۡخئُاْ َعيَۡيُك ُِِك ٌّ ًۡ رَُسٔٗل  َِا فِيُك ۡرَسۡي
َ
أ

 ًُ ُك ٍُ ِ ًۡ َويَُعّي ثَ وَ  ٱۡىِهَتَٰب َويَُزّكِيُك ٍَ ًۡ  ٱۡۡلِۡه َ ا ل ٌَّ ُكً  ٍُ ِ َويَُعّي
َٔن  ٍُ ٔاْ َتۡعيَ   ١٥١حَُكُُٔ
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―Sebagaimana (kami telah menyempurnakan 

nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus 

kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan 

ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu 

dan mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, 

serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum 

kamu ketahui”. (Qs. Al Baqarah [2]:151) 

Berdasarkan ayat di atas, maka mu'allim adalah 

orang yang mampu untuk mengkonstruksikan 

bangunan ilmu secara sistematis dalam pemikiran 

peserta didik dalam bentuk ide, wawasan, kecakapan, 

dan sebagainya, yang ada kaitannya dengan hakekat 

sesuatu. mu'allim adalah orang yang memiliki 

kemampuan unggul dibanding dengan peserta didik, 

yang dengannya ia dipercaya menghantarkan peserta 

didik kearah kesempurnaan dan kemandirian. 

 

c. Mu'addib 

Mu'addib merupakan al-ismal-fa‟il dari madi-

nya ‗addaba. „addaba artinya mendidik, sementara 

mu'addib artinya orang yang mendidik atau pendidik. 

Dalam wazanfi‟ilsulasi mujjarad „aduba adalah 

„adaban artinya sopan, berbudi pekerti. Al-„adabu 

artinya kesopanan. Adapun masdar dari „addaba 

adalah ta‟dib, yang artinya pendidikan. 

Secara etimologi mu'addibmerupakan bentukan 

dari kata „addaba yang berarti memberi adab, 

mendidik.. Adab dalam kehidupan sehari-hari sering 

diartikan tata krama, sopan santun, akhlak, budi 

pekerti. Anak beradap biasanya dipahami sebagai 

anak yang sopan yang mempunyai tingkah laku yang 

terpuji. 

Dalam kamus bahasa Arab,al-mu‟jam alWasit 

istilahMu'addib mempunyai makna dasar sebagai 

berikut: (1) ta‟dib berasal dari kata ―aduba-ya‟dubu” 

yang berarti melatih, mendisiplinkan diri untuk 

berpwrilaku yang baik dan sopan santun; (2) kata 
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dasarnya „adaba-ya‟dibu ―yang artinya mengadakan 

pesta atau perjamuan yang berarti berbuat dan 

berperilaku sopan; (3) „adaba mengandung pengertian 

mendidik, melatih, memperbaiki, mendisiplin, dan 

memberikan tindakan. (Al-Wasit) 

Secara terminology mu'addib adalah seorang 

pendidik yang bertugas untuk menciptakan suaana 

belajar yang dapat menggerakkan peserta didik untuk 

berperilaku atau beradab sesuai dengan norma-norma, 

tata susila dan sopan santun yang berlaku dalam 

masyarakat.  

 

d. Mudarris  

Secara etimologi istilah Mudarris berasal dari 

bahasa Arab, yaitu sigah al-ism al-fa‟il dari al-fa‟il 

madi darrasa. Darrasa artinya mengajar, sementara 

mudarris artinya Pendidik, pengajar. Dalam bentuk al- 

fi‟il al-madi sulasi mujarrad, mudarris berasal dari 

kata darasa, mudari‟-nya yadrusu masdar-nya 

darsan, artinya telah mempelajari, sedang/akan 

mempelajari, dan pelajaran. Secara terminologi 

mudarris adalah orang yang memiliki kepedulian 

intelektual dan informasi, serta mengupdate 

pengetahuan dan keahliannya secara cotinu, dan 

senantiasa berusaha membuat peserta didiknya 

menjadi cerdas, meminimalisir kebodohan mereka, 

serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat 

dan kemampuannya. 

 

e. Mursyid  

Secara etimologi istilah Mursyid berasal dari 

bahasa Arab dalam bentuk al-ism al-fa‟il dari al-fa‟il 

madi-rasysyada artinya „allama; mengajar. Sementara 

Mursyid memiliki persamaan makna dengan kata al-

dalil dan mu‟allim, yang artinya penunjuk, pemimpin, 

pengajar, dan instruktur. Dalam bentuk sulasi 

mujarrad masdar-nya adalah rusydan/rasya dan, 
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artinya balagah rasydahu (telah sampai kedewasaan). 

Al-rusydu juga mempunyai arti al-aqlu, yaitu akal, 

pikiran, kebenaran, kesadaran, keinsyafan. Al-irsyad 

sama dengan aldialah, al-ta‟lim al-masyurah artinya 

petunjuk, pengajaran, nasehat, pendapat, 

pertimbangan, dan petunjuk.  

Secara terminology Mursyid adalah merupakan 

salah satu sebutan pendidik/Pendidik dalam 

pendidikan Islam bertugas untuk membimbing peserta 

didik agar ia mampu menggunkan akal pikiran secara 

tepat, sehingga ia mencapai keinsyafan dan kesadaran 

tentang hakekat sesuatu atau mencapai kedewasaan 

berfikir. Mursyid berkedudukan sebagai pemimpin, 

penunjuk jalan, pengarah, bagi peserta didiknya agar 

ia memperoleh jalan yang lurus. 

 

2. Peserta Didik 

 Sejak dini, pendidikan akhlak anak merupakan 

tugas dan tanggung jawab orang tua dalam lingkungan 

keluarga. Hal ini melalui proses sosialisasi norma dan 

aturan moral dalam keluarga sendiri serta lingkungan 

dekat pergaulan sosial anak. Pendidikan akhlak di 

sekolah berbasiskan pendidikan akhlak dalam keluarga. 

 Pentingnya pendidikan akhlak diberikan di sekolah 

berdasarkan kenyataan, sekolah menjadi tempat 

sosialisasi kedua setelah keluarga. Anak dapat belajar 

mengenal berbagai aturan untuk hidup bersama orang 

lain dan untuk belajar mematuhinya. Karena berhadapan 

dengan bermacam-macam pribadi dengan latar belakang 

keluarga yang berbeda-beda. Di sekolah, peserta didik 

juga lebih dimungkinkan untuk berlatih 

mempertanggungjawabkan alasan mengapa ia bertindak 

begini dan begitu. 

 Setelah memperoleh pendidikan akhlak di sekolah, 

peserta didik akan memperoleh pula pendidikan akhlak 

non formal, yakni dalam kehidupan masyarakat. Dalam 

pendidikan non formal, posisi peserta didik akan lebih 
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bervariasi lagi. Artinya pendidikan akhlak yang akan 

diperolehnya bukan hanya bersumber dari pendidik saja 

melainkan juga dari masyarakat di mana ia tinggal. 

 

3. Orang Tua 

Orang tua sejatinya merupakan pendidikan 

nonformal, karena sebelum siswa memasuki jenjang 

pendidikan formal, orang tualah madrasah pertama 

baginya, dimana orang tua sangat berpengaruh dalam 

pembentukan sikap, mental, akhlak anak-anaknya. 

Sebagai orang tua wajib mempunyai peran dalam 

menanamkan nilai-nilai akhlak anak, karena setiap anak 

belum tentu mempunyai akhlak yang yang baik di dalam 

lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyrakat 

oleh karena itu kita berusaha keras dalam 

menanamkannya pada anak kita. 

 

4. Lembaga Pendidikan Akhlak (Sekolah) 

Disinilah pusat kegiatan belajar mengajar secara 

formal berpusat, begitu banyak yang mengharapkan out 

put dari sekolah akan memberikan dampak positif bagi 

semua aspek, baik dari pendidikan, perekonomian, 

prilaku sosial bahkan kemajuan bangsa dan negara. 

Lembaga pendidikan adalah tempat 

berlangsungnya pendidikan khususnya pada tiga 

lingkungan utama pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Seperti yang di lakukan peneliti di lembaga 

pendidikan Sekolah yaitu SMP Tirtayasa Sukabumi 

Bandar Lampung. 

 

5. Lingkungan Masyarakat 

Masyarakat berperan vital bagi perkembangan 

anak didik, tidak jarang anak didik terkontaminasi dan 

teracuni oleh pengaruh buruk suatu lingkungan, 

masyarakat mempunyai pengaruh besar. Jika prilaku 

masyarakatnya baik, maka intensitas pembentukan 

akhlak baik pada anak didik setempat akan lebih mudah, 
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hal ini sangatlah membantu terhadap proses pendidikan 

sekolah formal.  

 

C. Nilai-Nilai Akhlak 

1. Pengertian Nilai Akhlak 

 Nilai berasal dari bahasa latin Vale‟re yang artinya 

berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai 

diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat 

dan paling benar menurut keyakinan seseorang dan 

sekelompok orang. Nilai adalah kualitas suatu hal yang 

menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, 

berguna, dan dapat membuat orang yang menghayatinya 

menjadi bermartabat.
66

Menurut istilah Nilai adalah suatu 

seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai 

suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada 

pola pemikiran, perasaan, keterikatan mapun perilaku.
67

 

 Dalam buku karangan Sutarjo Adisusilo, Linda dan 

Richard Eyre mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan 

nilai adalah standar-standar perbuatan dan sikap yang 

menentukan siapa kita, bagaimana kita hidup, dan bagaimana 

kita memperlakukan orang lain. tentu saja, nilai-nilai yang 

baik yang bisa menjadikan orang lebih baik, hidup lebih baik, 

dan memperlakukan orang lain secara lebih baik‖.
68

 

 Nilai menunjukan suatu yang terpenting bagi keberadaan 

manusia, sehingga nilai adalah inti-intinya kehidupan. Nilai 

adalah suatu yang penting atau yang berharga bagi manusia 

sekaligus merupakan inti kehidupannya. Jadi nilai adalah 

konsep, sikap dan keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang 

dipandang berharga olehnya.
69
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 Menurut Abdul Majid dan Dian Andayani, pendidikan 

hendaknya berkisar antara dua dimensi nilai, yakni nilai-nilai 

Ilahiyah dan nilai-nilai insaniyah. 

1) Nilai Ilahiyah, penanaman nilai-nilai ilaihiyah sebagai 

pedoman pertama hidup ini dimulai dengam pelaksanaan 

kewajibankewajiban formal agama berupa ibadah-ibadah 

disertai dengan penghayatan sedalam-dalamnya. Dalam 

Bahasa al-Qur‘an, dimensi hidup Ilahiyah ini disebut juga 

jiwa Rabbaniyah. Di antara nilai-nilai itu yang sangat 

mendasar yaitu: iman, Islam, ihsan, taqwa, ikhlas, 

tawakal, syukur dan sabar.  

2) Nilai Insaniyah, keberhasilan pendidikan tidak hanya 

diukur dari segi kognitifnya saja, lebih dari itu ialah 

seberapa jauh tertanam nilai-nilai kemanusiaan yang 

mewujud nyata dalam tingkah laku sehari-hari yang akan 

melahirkan akhlāqul karîmah. Diantara nilai-nilai 

insaniyah yang dapat kita tanamkan pada anak didik 

antara lain: shillatu ar-rahmi, al-ukhuwah, al-musawah, 

al-‗adalah, husnudzan, tawadhu, al-wafa, insyirah, 

amanah, iffah, dll.
70

 

Dari beberapa pengertian nilai diatas, dapat disimpulkan 

bahwa nilai adalah suatu yang penting atau berharga bagi 

manusia mengenai hal-hal yang dianggap baik buruk atau 

benar salah, tanpa nilai manusia tidak akan memiliki arti 

dalam kehidupannya karena sebagai dasar dari aktifitas hidup 

manusia harus memiliki nilai baik yang melekat pada pribadi 

maupun masyarakat. 

Akhlak ditinjau dari segi etimologi (kebahasaan), kata 

―akhlak‖ berasal dari bahasa Arab, yaitu jama‟ dari kata خلق 

―Khuluqun‖ yang secara linguistik diartikan dengan budi 

pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan 

santun, adab, dan tindakan. Kata ―akhlak‖ juga berasal dari 

kata ―khalaqa‖ atau ―khalqun‖, artinya kejadian, serta erat 
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hubungannya dengan ―Khaliq‖, artinya menciptakan, tindakan 

atau perbuatan, sebagaimana terdapat kata ―al-khaliq‖, artinya 

pencipta dan ―makhluq‖, artinya yang diciptakan. Secara 

terminologis, dapat dikatakan bahwa akhlak merupakan 

pranata perilaku manusia dalam segala aspek kehidupan.
71

 

Secara terminologis pengertian akhlak adalah tindakan 

yang berhubungan dengan tiga faktor penting, yaitu:  

a. Kognitif, yaitu pengetahuan dasar manusia melalui potensi 

intelektualitasnya.  

b. Afektif, yaitu pengembangan potensi akal manusia melalui 

upaya menganalisis berbagai berbagai kejadian sebagai 

bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan.  

c. Psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional 

kedalam bentuk perbuatan yang konkret.  

Kata akhlâq dapat ditemukan pemakaiannya di dalam Alquran 

maupun Hadis sebagaimana terlihat di bawah ini:  

  ٤ِإَوََُّم ىََعََلٰ ُخيٍُق َعِظيٖم 

 ―Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang 

luhur.‖(Q.S. al-Qalam/68: 4)
72

 

ْخَلقِ 
َ
ََكرَِم اۡل ٌَ  ًَ ِ ٍّ َت

ُ
ا ةُعِثُْج ۡل ٍَ  إِنَّ

―Bahwasanya aku di utus (oleh Allah) untuk menyempurnakan 

keluhuran budi pekerti‖. (H.R. Ahmad) 

Menurut. Afif Hasan" Akhlak adalah tabiat, budi pekerti, 

adat, keperwiraan, kesatriaan, kejantanan dan agama. Maka 
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dari yang terakhir inilah diartikan sebagai ukuran baik buruk 

menurut Agama Islam".
73

 

Ibrahim Anis Mengatakan, Akhlak adalah :  

“sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah 

macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa 

membutuhkan pemikiran dan pertimbangan”74
 

Dari beberapa definisi akhlak di atas, dapat disimpulkan 

bahwa suatu perbuatan atau sikap dapat dikategorikan akhlak 

bila memenuhi kriteria sebagai berikut:
75

 

1. Pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah 

tertanamkuat dalam jiwa seseorang, sehingga telah 

menjadi kepribadiannya. 

2. Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang 

dilakukandenganmudah dan tanpa pemikiran. Ini tidak 

berarti bahwa pada saatmelakukan perbuatan, yang 

bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, 

tidur atau gila  

3. Ketiga, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang 

timbul daridalam diri orang yang mengerjakannya, tanpa 

ada paksaan atau tekanan dari luar.  

4. Keempat, perbuatan akhlak adalah perbuatanyang 

dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau 

karena bersandiwara.  

5. Kelima, sejalan dengan ciri yang keempat, perbuatan 

akhlak(khususnya akhlak yang baik) adalah perbuatan 

yang dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan 

karena ingin dipuji orang atau ingin mendapatkan sesuatu 

puji.  
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Jadi, pada hakikatnya akhlak diatas, dapat disimpulkan 

bahwa akhlak adalah  suatu keadaan atau fitrah yang telah 

merasuk ke dalam jiwa seseorang. Oleh karena itu berbagai 

aktivitas muncul dalam cara spontan dan tidak memerlukan 

pemikiran. 

Setelah pengertian nilai, akhlak telah di definisikan, 

kemudian penulis akan mendefiniskan secara keseluruhan 

mengenai menanaman nilai akhlak. Menanamkan nilai akhlak 

adalah menanamkan sikap atau perilaku yang mendorong 

seseorang untuk melakukan tindakan tanpa melalui  

pertimbangan dan pikiran (spontan). 

 

2. Sumber Nilai Akhlak 

Sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan 

buruk mulia dan tercela. Sumber akhlak adalah Al-Quran dan 

sunnah, bukan akal pikiran dan pandangan masyarakat 

sebagaimana konsep etika dan moral.
76

 Sangatlah jelas bahwa 

Al-Quran dan Al-Hadist adalah pedoman hidup yang menjadi 

dasar bagi setiap muslim, maka keduanya Al-Quran dan Al-

Hadist merupakan sumber akhlak dalam ajaran Islam. Al-

Quran dan hadist Rasulullah merupakan ajaran yang paling 

mulia dari segala ajaran manapun hasil renungan dan ciptaan 

manusia. Sehingga telah menjadi keyakinan (aqidah) Islam 

bahwa akal dan naluri manusia harus mengikuti petunjuk dan 

pengarahan Al-Quran dan Al-Hadits. Berdasarkan pedoman 

tersebut dapat diketahui kriteria perbuatan yang baik dan 

perbuatan yang buruk. 

Rasulullah mempunyai perilaku yang sesuai dengan Al-

Quran dan Hadist, karena sifat tersebut beliau diberi julukan 

akhlak karimah yakni akhlak yang mulia. Hal ini digambarkan 

oleh Al-Qur‘an surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi: 

ًُٓ َِّ ََ  َوََلُِذيَل ِ ۡدَِنٰ  ٱۡىَعَذاِب ٌّ
َ
ۡكَبِ  ٱۡىَعَذابِ ُدوَن  ٱۡۡل

َ
ًۡ يَرِۡجُعَٔن  ٱۡۡل ُٓ   ٢١ىََعيَّ

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah suri 

tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 
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mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan 

dia banyak menyebut Allah. (Al-Ahzab:21) 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa 

sumber akhlak adalah Al-Quran dan Al-Hadist, karena 

AlQur‘an dan Al-Hadist adalah pedoman dan pegangan umat 

Islam untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat 

 

3. Ruang Lingkup Nilai-Nilai Akhlak 

Dalam Islam, tatanan nilai yang memutuskan suatu 

tingkah laku itu baik atau buruk ditetapkan dalam konsep 

akhlāqul karîmah, yang merupakan suatu konsep yang 

mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT, 

manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam 

sekitarnya, serta mengatur hubungan manusia dengan dirinya 

sendiri.  

Akhlak mulia merupakan tujuan pokok dalam Islam, 

diantara ruang lingkup pendidikan akhlak menurut Yunahar 

Ilyas, terbagi menjadi enam yakni: 

1. Akhlak Kepada Allah SWT 

Akhlak kepada Allah merupakan fondasi dalam 

berakhlak kepada siapapun di muka bumi ini. Jika akhlak 

kepada Allah SWT. baik, maka akhlak kepada sesama 

manusia dan dengan makhluk lainnya akan baik pula. 

Jika akhlak seseorang dengan orang lain dan alam 

lingkungannya tidak baik, maka akhlaknya kepada Allah 

SWT. sudah pasti belum baik.
77

 

Di antara akhlak mulia kepada Allah SWT. adalah:  

1) Ikhlas 

Ikhlas berarti berbuat tanpa pamrih, hanya 

mengharapkan rida Allah SWT. Persoalan ikhlas 

tidak ditentukan oleh ada tidaknya imbalan materi, 

tapi ditentukan oleh tiga faktor yakni: a) Niat yang 

ikhlas (ikhlasal-Niyah); b) beramal dengan sebaik-
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baiknya (itqan al-Amal); c) pemanfaatan hasil usaha 

dengan tepat (jaudah al-Ada).
78

 

2) Rida 

Rida berarti senang, sukacita, atau puas dalam 

menerima segala sesuatu yang diberikan Allah SWT. 

Segala sesuatu yang terjadi pada diri seseorang 

merupakan bagian dari pemberian Allah dan terjadi 

atas anugerah Allah SWT. Orang yang jiwanya 

rid}a, tidak ada sedikitpun kekecewaan dalam 

hidupnya.
79

 Apapun yang diberikan oleh Allah 

SWT. kepada kita adalah yang terbaik menurut 

kebijaksanaan-Nya. 

3) Syukur  

Syukur adalah sikap berterima kasih atas pemberian 

nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya.
80

 

Menurut Ibnu ‗Alan, Syukur merupakan pengelolaan 

seorang hamba atas berbagai nikmat yang diberikan 

Allah kepadanya untuk menggapai cinta-Nya. 

Semua nikmat harus disyukuri, dari hidup sampai 

segala sesuatu yang diberikan Allah SWT. selama 

hidup, dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai 

dengan petunjuk dan aturanNya, agar Allah meridai. 

Jika tidak pandai bersyukur (kufur nikmat), maka 

akan menerima akibatnya.
81

 

4) Muraqabah 

Muraqabah adalah kesadaran seorang muslim bahwa 

dia selalu berada dalam pengawasan Allah SWT. 

Kesadaran itu lahir dari keimanannya bahwa Allah 

SWT. dengan sifat ‗ilmu, sama‘, dan basar Nya 

mengetahui apa saja yang dia lakukan kapan dan 

dimana saja.
82
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2. Akhlak kepada Rasulullah SAW. 

Akhlak kepada Rasulullah SAW. berarti bersikap baik 

terhadap Rasulullah SAW. Diantaranya dapat 

ditunjukkan dengan sikap:  

1) Mencintai dan memuliakan Rasulullah SAW.  

Nabi Muhammad SAW. telah berjuang selama lebih 

kurang 23 tahun membawa umat manusia keluar dari 

kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. 

Beliaulah yang berjuang membebaskan umatnya dari 

keterpurukan. Hal ini menunjukkan Nabi sangat 

mencintai umatnya. Oleh karenanya, sebagai 

seorang mukmin sudah seharusnya mencintai beliau 

melebihi siapapun selain Allah.
83

 

2) Mengikuti dan mentaati Rasulullah SAW.  

Sikap seperti ini merupakan salah satu bukti 

kecintaan seorang hamba terhadap Allah SWT. Apa 

saja yang datang dari Rasulullah harus diterima, apa 

yang diperintahkannya diikuti, dan apa yang 

dilarangnya ditinggalkan. Ketaatan terhadap 

Rasulullah SAW. bersifat mutlak, karena taat kepada 

beliau merupakan bagian dari taat kepada Allah 

SWT.
84

 

3) Mengucapkan salawat dan salam  

Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan 

salawat dan salam kepada Rasulullah sebagai wujud 

dari iman, cinta, dan hormat kita kepada beliau atas 

jasa-jasa yang tidak ada tandingannya untuk umat 

manusia. Rasulullah sangat menghargai orang yang 

mau bershalawat kepada beliau, bahkan manfaat dari 

salawat dan salam itu juga untuk kebaikan kita 

sendiri.
85
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3. Akhlak kepada Diri Sendiri 

Akhlak kepada diri sendiri bisa dilakukan dengan cara:  

1) Sabar  

Merupakan perilaku seseorang terhadap dirinya 

sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan 

penerimaan terhadap apa yang menimpanya. 

Lingkup aplikasi sabar menurut al-Ghazali meliputi: 

a) al-sabr fi al-ta'at(terus menerus sabar dalam 

menjalankan ketaatan), b) al-sabr 'an alma‟siyyah 

(sabar dalam rangka menghindarkan diri dari 

maksiat), c) al-sabr 'ala al-musibah (tegar dan sabar 

dalam menghadapi musibah).
86

 

2) Istiqamah  

Istiqamah berarti sikap teguh pendirian dan selalu 

konsekuen. Dalam terminologi akhlak, istiqamah 

adalah sikap teguh dalam mempertahankan 

keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi 

berbagai macam tantangan dan godaan. Orang yang 

istiqamah akan selalu mengikuti jalan yang lurus dan 

jalan yang paling cepat mengantarkan pada apa yang 

dituju.
87

 

3) Mujahadah  

Mujahadah adalah mencurahkan segala kemampuan 

untuk melepaskan diri dari segala hal yang 

menghambat pendekatan diri terhadap Allah SWT., 

baik hambatan yang bersifat internal maupun 

eksternal. Hambatan internal datang dari jiwa yang 

mendorong untuk berbuat keburukan, hawa nafsu 

yang tak terkendali, dan kecintaan terhadap dunia. 

Sedangkan hambatan eksternal datang dari syaitan, 

orang kafir, munafik, dan pelaku maksiat dan 

mungkar.
88
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4) Memelihara kesucian diri (‗iffah)  

Memelihara kesucian diri (al-‗iffah) adalah 

memelihara kehormatan diri dari segala hal yang 

akan merendahkan, merusak dan menjatuhkannya. 

Di antara bentuk-bentuk ‗iffah adalah: a) menjaga 

penglihatan, pergaulan, dan pakaiannya; b) tidak 

menadahkantangan untuk meminta-minta; c) 

menjauhi segala macam ketidakjujuran. Orang yang 

mempunyai sikap 'iffah akan dihormati dan 

mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dan yang 

lebih penting lagi dia akan mendapatkan rida dari 

Allah SWT.
89

 

 

4. Akhlak kepada Keluarga dan Kerabat(Akhlak 

kepada Orang Tua) 

Akhlak kepada kedua orang tua, anak, suami, istri, 

sanak saudara, kerabat yang berbeda agama, karib 

kerabat dan lain-lain, seperti saling membina rasa cinta 

dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga, saling 

menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak, berbakti 

kepada ibu-bapak, mendidik anak-anak dengan kasih 

sayang, dan memelihara hubungan kasih silaturrahim 

yang dibina orang tua yang telah meninggal.
90

 

Akhlak kepada Orang Tua 

Akhlak terhadap orang tua yaitu Menyayanginya, 

mencintainya, menghormatinya, mematuhinya, dan 

merendahkan diri padanya serta sopan kepadanya. Kita 

mengetahui dan menyadarinya dengan sepenuh hati 

bahwa hidup bersama orang tua merupakan nikmat yang 

luar biasa, yang tidak dapat tergantikan dengan apapun 

didunia ini. 

Berbuat baik kepada kedua orang tua lebih dikenal 

dengan istilah Birrul Walidain artinya menunaikan hak 
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orang tua dan kewajiban terhadap mereka berdua. Tetap 

mentaati keduanya , melakukan hal-hal yang membuat 

mereka senang dan menjauhi berbuat buruk terhadap 

mereka. Berbakti kepada kedua orang tua adalah 

menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya, 

mencintai dan mengikuti perintahnya yang baik, dan 

menjauhi larangannya dan mencegah gangguan yang 

akan menimpanya bila mampu.
91

 

Akhlak terhadap orang tua terdapat pada surat al- Isrā‘ 

[17]: 23-24. 

 ِ ٓ إِيَّاهُ َوب لَّ َتۡعُتُدٓواْ إِلَّ
َ
َِ ۞َوكَََضٰ َربَُّم أ يۡ ََّ  ٱۡىَوِِٰلَ ا َيۡتيَُغ ٌَّ ِ ًِاۚ إ إِۡحَسٰ

ّفٖ َوَل  ٱۡىِهَبَ ِعَِدَك 
ُ
ٓ أ ا ٍَ ُٓ َّ ا فَََل َتُلو ل ٍَ ُْ ۡو لِِكَ

َ
آ أ ٍَ ُْ َحُد

َ
أ

ٗل َنرِ  ۡٔ ا كَ ٍَ ُٓ َّ ا َوكُو ل ٍَ ُْ ۡر َٓ ِۡ ا َت ٍٗ َِاَح  َوٱۡخفِۡض  ٢٣ي ا َج ٍَ ُٓ َ ّلِ ل  ٱذلُّ
 ََ اَوكُو رَّّبِ  ٱلرَّۡۡحَثِ ٌِ ٍَ ُٓ ا َربََّياِِن َصغِرٗيا  ٱرَۡۡحۡ ٍَ   ٢٤َن

  "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu 

jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu 

berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. 

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-

duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, 

maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada 

keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu 

membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 

perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu 

terhadap keduanya dengn penuh kasih sayang dan 

ucapkanlah, “Wahai Tuhanki! Sauangilah keduanya 

sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada 

waktu kecil‖ (QS: Al-Isra ayat 23-24). 

 Dalam ayat menjelaskan tentang berbuat baik 

(iḫsān) kepada kedua orang tua, yaitu dengan tidak 
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berkata kasar, tidak menghardik, bertutur kata yang 

lembut dan sopan, memberikan perlindungan dan kasih 

sayang sepenuhnya ketika mereka sudah tua, mendo‘akan 

mereka baik semasa hidup maupun bila mereka sudah 

meninggal.
92

 

 Adapun hak-hak yang wajib dilaksanakan semasa 

orang tua masih hidup adalah sebagai berikut: 

1) Mentaati Mereka selama tidak mendurhakai Allah. 

Mentaati kedua orang tua hukumnya wajib atas 

setiap muslim. Haram hukumnya mendurhakai 

keduanya. Tidak diperbolehkan sedikitpun 

mendurhakai mereka berdua kecuali apabila mereka 

menyuruh untuk menyekutukan Allah atau 

mendurhakainya. 

2) Berbicara dengan baik, merendahkan dan 

mendoakannya. Setiap anak harus berkata baik 

kepada orang tua dalam bentuk ucapan maupun 

perbuatan, serta merendahkan diri kepadanya dan 

mendoakan keduanya. Orang tua terutama ibu telah 

begitu besar jasanya terhadap anak mulai dari 

mengandung dan melahirkan hingga mendidik dan 

membesarkannya dengan susah payah bahkan lebih 

bersusah payah lagi. 

َِا ۡي ََ  َوَوصَّ نَسٰ ُّ  ٱۡۡلِ ٌُّ ُّ أُ يِّۡ َۡحَيَۡخ َٖ  ۥةَِوِِٰلَ
ْۡ ٰ َو ًِا لََعَ ْۡ َو

 ُّ ِن  ۥَوفَِصٰيُ
َ
ۡۡيِ أ ٌَ يَۡم إيَِلَّ  ٱۡصُهرۡ ِِف ََع ِصريُ   يِل َوىَِوِِٰلَ ٍَ ۡ  ٱل

١٤  

―Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar 

berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya 

telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 

dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada 
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kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku 

kembalimu.” (QS. Luqman:14) 

Karena itu setiap anak wajib berlaku sebaik mungkin 

terhadap orang tuanya dan tahu berterima kasih 

kepada mereka. 

3) Meminta Izin Dan Restu Orang Tua. 

Anak yang berbakti adalah anak yang selalu 

meminta restu orang tuanya dan meminta izin 

kepada orang tuanya dalam hal apapun.Dalam hal 

ini berijtihad seorang anak juga harus meminta izin 

kepada orang tuanya. Jika orang tua mengijinkan 

maka boleh dilaksanakan. Tapi jika tidak, maka 

jangan dikerjakan. Hendaknya anak ikhlas menerima 

keputusan orang tuanya yang tidak member izin. 

Sebab kepatuhannya mendatangkan kepatuhan yang 

besar dan bisa jadi hal itulah yang terbaik untuk 

anak. 

4) Menjalin silaturrahmi Yang Dijalin Oleh Orang Tua. 

Setiap anak hendaklah melakukan kebaikan-

kebaikan kepada orang tuanya. Karena dengan 

melakukan silaturrahmi selain dari bentuk berbakti 

juga merupakan perintah Rasul, kerena dengan 

melakukan silaturrahmi akan memperluas rezeki 

atau dipanjangkan rezeki atau dipanjangkan umur. 

Hal ini merupakan salah satu yang amat ditekankan 

oleh Rasulullah saw. Sebagai amalan kebaikan yang 

sangat baik. Seperti yang dijelaskan dalam hadis 

Nabi yang artinya ―Dari Anas Bin Malik ra. Ia 

berkata, Mendengar Rasulullah saw bersabda: 

―Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya atau 

dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung 

silaturrahmi‖ (HR.Muslim). 

5) Membantu Orang Tua. 

Pemenuhan kebutuhan materil orang tua merupakan 

kewajiban anak ketika mampu meskipun demikian 

pemenuhan kewajiban tersebut bukanlah segalanya, 

sebab ada aspek lain yang lebih dibutuhkan oleh 
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kedua orang tua yakni aspek psikologis atau 

kejiwaan. Hal ini merupakan ekspresi ihsan anak 

terhadap orang tua. Dengan demikian, keharusan 

berbuat ihsan kepada kedua orang tua merupakan 

kewajiban setelah beribadah kepada Allah. 

Kewajiban menyantuni keduanya menjadi sangat 

penting ketika salah satu dari keduanya atau kedua-

duanya telah berumur lanjut. 

6) Tidak memanggil dengan nama terangnya. 

Seorang anak tidak dibenarkan memanggil orang tua 

dengan nama terangnya,hal ini menunjukkan 

kesejajaran anak dengan orang tuanya. Padahal anak 

lebih rendah dari orang tuanya. Sebagaimana dalam 

hadis berikut ini yang artinya‖ Seorang laki-laki 

datang kepada Rasulullah saw dengan membawa 

orang tua. Beliau bertanya kepadanya, ‗ hai lelaki, 

siapa orang yang bersamamu itu?, ‗Ayahku. ―Beliau 

bersabda, Janganlah engkau berjalan di depannya, 

jangan mendahului duduk, jangan panggil dia 

dengan namanya, dan jangan engkau mencaci 

makinya‖.
93

 

7) Menafkahi orang tua/merelakan harta yang diambil . 

Apabila orang tua mengambil harta anaknya, maka 

sang anak harus merelakan harta yang diambilnya 

itu bila memang jumlahnya wajar, hal ini karena 

orag tua sudah begitu banyak berkorban dengan 

hartanya untuk mendidik dan membesarkan sang 

anak. Sebab menafkahi dan memenuhi kebutuhan 

mereka merupakan cara anak berbakti kepada orang 

tuanya, maka sudah sepatutnya seorang anak 

memenuhi kebutuhan orang tua. 

8) Tidak mencela orang tua lain.  

Seorang anak sangat dituntut untuk menjaga citra 

atau nama baik orang tuanya. Karena itu Rasulullah 
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saw sangat melarang seorang anak mencela orang 

tua yang lain karena penghinaan itu akan berakibat 

pada dihinanya orang tuanya sendiri . Untuk itu 

setiap anak dianjurkan berbuat baik pada kedua 

orang tuanya yaitu memuliakan keduanya serta 

menjaga nama baik keduanya dengan tidak 

melakukan maksiat yang dapat meredahkan nama 

baik keduanya. 

9) Hubungan setelah orang tua meninggal dunia. 

Meskipun orang tua sudah meninggal dunia, anak 

tetap harus berlaku baik pada orang tuanya dengan 

melakukan hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah 

saw. Dalam hadis yang merupakan jawaban atas 

pertanyaan Bani Salamah yang bertanya sebagai 

berikut: Dari Abu Usaid Malik Bin Rabiah As-

Sa‘diy ra. Berkata: ― Takkala kami duduk dihadapan 

Rasulullah saw, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki 

dari Bani Salamah dan bertanya, Wahai Rasulullah , 

apakah ada kebaikan yang dapat aku kerjakan untuk 

bapak dan ibuku sesudah mereka meninggal duania? 

Rasulullah saw menjawab, ya yaitu menshalatkan 

jenazahnya, memintakan ampunan baginya, 

menunaikan haji (wasiat), menghubungi keluarga 

yang tidak dapat dihubungi, kecuali dengan 

keduanya (silaturrahmi), dan memuliakan kenalan 

baik mereka.‖ (HR. Abu Daud). 

 

5. Akhlak kepada tetangga dan masyarakat 

Dalam berinteraksi sosial, baik seagama, berbeda 

agama, tetangga, kawan ataupun lawan, sudah selayaknya 

dibangun berdasarkan kerukunan hidup dan saling 

menghargai satu sama lain. Islampun mengajarkan 

bagaimana seharusnya bersikap baik terhadap orang lain. 

Dalam hal ini merata di berbagai bidang, seperti: 1) 

bidang politik mencakup akhlak pemimpin kepada 

rakyatnya, dan akhlak rakyat terhadap pemimpin, 2) 

bidang ekonomi, meliputi: akhlak dalam berproduksi, 
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distribusi, dan bertransaksi, 3) bidang budaya, yakni 

akhlak dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, guru dan 

lain-lain. 
94

 

 

6. Akhlak Bernegara  

Akhlak bernegara perlu disadari agar seseorang 

menjadi semakin sensitif terhadap persoalan yang terjadi 

pada bangsa dan negara sehingga bakti terhadap negara 

dapat terlaksana dengan baik. Akhlak bernegara ini dapat 

ditunjukkan dengan cara:  

1) Musyawarah  

Musyawarah merupakan hal yang sangat penting 

untuk menciptakan peraturan dalam masyarakat. 

Setiap negara maju yang menginginkan keamanan, 

ketentraman, kebahagiaan, dan kesuksesan bagi 

rakyatnya, harus memegang prinsip musyawarah ini.  

2) Menegakkan keadilan 

Keadilan bisa diartikan sebagai membagi sama 

banyak, atau memberikan hak yang sama kepada 

orang-orang yang atau kelompok dengan status yang 

sama. Keadilan juga dapat diartikan dengan 

memberikan hak seimbang dengan kewajiban, atau 

memberi seseorang sesuai dengan kebutuhan. 

Keadilan ini mencakup keadilan dalam menegakkan 

hukum, adil dalam mendamaikan konflik, dan adil 

terhadap musuh.  

3) Amar Ma‘ruf Nahi Munkar 

Amar ma‘ruf nahi munkar adalah kewajiban orang-

orang yang beriman baik secara individual maupun 

kolektif. Selain itu juga sebagai tugas yang 

menentukan eksistensi dan kualitas umat Islam. 

Firman Allah SWT: 
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 ًۡ ِ  ُنُِخ ُمُروَن ة
ۡ
َِّاِس حَأ ۡخرَِجۡج لِي

ُ
ٍث أ ٌَّ ۡعُروِف َخرۡيَ أُ ٍَ ۡ  ٱل

 َِ َن َع ۡٔ َٓ ِۡ َِهرِ َوَت ٍُ ۡ ِ  ٱل َُِٔن ة ٌِ ِه َوحُۡؤ ُو  ٱَّللَّ ْۡ َ
ََ أ ٌَ ٔۡ َءا َ َول

ًُ  ٱۡىِهَتٰبِ  ُٓ ِۡ ِ ٌّ  ًۚ ُٓ َّ ا ل ُِٔنَ ىَََكَن َخرۡيٗ ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ ًُ  ٱل ُْ ۡكََثُ
َ
َوأ

  ١١٠ ِسُلٔنَ ٱۡىَفٰ 

―Kamu adalah umat yang terbaik yang 

dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang 

ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 

beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab 

beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 

antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan 

mereka adalah orang-orang yang fasik.‖(Q.S Ali- 

Imran :110)
95

 

Di antara contoh amar ma‘ruf nahi munkar 

adalah dengan memerintah untuk Tauhid Allah, 

mendirikan shalat, membayar zakat, amanah, 

toleransi beragama, membantu kaum dhu‟afa, 

mencegah syirik, penipuan, hasud, dan perbuatan-

perbuatan yang dilarang oleh syara‖.
96

 

 

4. Metode Penanaman Nilai Akhlak 

1. Metode Keteladanan (Uswah Hasanah) 

Yang dimaksud dengan metode keteladanan yaitu 

suatu metode pendidikan dengan cara memberikan contoh 

yang baik kepada peserta didik, baik didalam ucapan 

maupun perbuatan. 

Keteladanan merupakan metode yang paling tepat 

dalam membina akhlak. Sesungguhnya Rasul saw. 

Merupakan teladan tertinggi, contoh atau panutan yang 

baik bagi seorang Muslim. Beliau juga seorang guru dan 

panutan bagi akhlak manusia yang lebih dulu berbuat 
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sebelum berbicara baik mengenai Al-Quran maupun As-

Sunnah. Yang melatarbelakangi pendapat tersebut adalah 

bahwa A1lah SWT telah mendidik beliau sebaik-baiknya 

maka jadilah beliau sebagai teladan tertinggi bagi 

manusia.
97

 

Metode ini merupakan metode yang paling unggul 

dan paling jitu dibandingkan metode-metode lainnya. 

Melalui metode ini para orang tua dan pendidik memberi 

contoh atau teladan terhadap peserta didiknya bagaimana 

cara berbicara, berbuat, bersikap, mengerjakan sesuatu 

atau cara beribadah, dan sebagainya. Melalui metode ini 

maka peserta didik dapat melihat, menyaksikan dan 

meyakini cara yang sebenarnya sehingga mereka dapat 

melaksanakannya dengan lebih baik dan lebih mudah. 

Metode keteladanan ini sesuai dalam sabda rasulullah, 

―Mulailah dari diri sendiri.‖ Maksud hadis ini adalah 

dalam hal kebaikan dan kebenaran, apabila kita 

menghendaki orang lain juga mengerjakannya, maka 

mulailah dari diri kita sendiri untuk mengerjakannya. 

Anak akan melakukan apa yang pernah dilihatnya, 

karena anak senang meniru. Kecenderungan manusia 

untuk belajar lewat peniruan menyebabkan keteladanan 

menjadi sangat penting dalam proses pendidikan. Jika 

pendidik jujur, berakhlak mulia, berani, dan menjauhkan 

diri dari perbuatan yang bertentangan dengan agama, 

maka akan tumbuh dalam diri peserta didik sifat 

kejujuran, terbentuknya akhlak mulia, berani menegakkan 

dan menjauhi diri dari hal yang bertentangan dengan 

agama. Begitupun sebaliknya, jika pendidik menanamkan 

keteladanan yang negatif, maka akan berpengaruh dengan 

kepribadian seorang peserta didik. Pendidik harus 

langsung mempraktekkan untuk metode ini, mengingat 

pendidik adalah figur terbaik dalam pandangan peserta 
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didik yang akan dijadikan panutan dalam 

mengidentifikasi diri dalam segala aspek kehidupannya.  

 

2. Metode Pembiasaan 

Kebiasaan itu mempunyai peranan penting dalam 

kehidupan manusia. Islam memanfaatkan kebiasaan 

sebagai salah satu metode pembinaan akhlak yang baik 

maka semua yang baik diubah menjadi suatu kebiasaan. 

Metode pembiasaan yaitu mengulangi kegiatan tertentu 

berkali-kali agar menjadi bagian hidup manusia. Salah 

satu cara yang dapat digunakan untuk menanamkan 

akhlak yang baik kepada peserta didik adalah 

membangkitkan hati dan menanamkan keinginan untuk 

berbuat baik.
98

 

Misalnya peserta didik dapat melaksanakan shalat 

secara benar dan rutin maka mereka perlu dibiasakan 

shalat sejak masih kecil, dari waktu kewaktu. Itulah 

sebabnya kita perlu mendidik mereka sejak dini/kecil 

agar mereka terbiasa dan tidak merasa berat untuk 

melaksanakannya ketika mereka sudah dewasa. Dalam 

melaksanakan metode ini diperlukan pengertin, 

kesabaran, dan ketelatenan orangtua, pendidik dan da‘i 

terhadap anak/peserta didiknya. 

Karena seseorang yang telah mempunyai kebiasaan 

tertentu akan dapat melakukannya dengan mudah dan 

senang hati. Bahkan sesuatu yang telah dibiasakan dan 

akhirnya menjadi kebiasaan dalam usia muda itu sulit 

untk dirubah dan tetap berlangsung sampai hari tua. 

3. Metode Nasihat 

Metode inilah yang paling sering digunakan oleh 

orang tua dan pendidik terhadap anak/peserta didik dalam 

peroses pendidikannya. metode nasihat adalah metode 

yang digunakan untuk mengungah perasaan seseorang, 

memotivasi anak untuk segera beramal sholeh atau 

                                                             
98

Ibid., 68–70. 



 

 
74 

berprilaku terpuji. Dalam metode memberi nasehat ini 

pendidik mempunyai kesempatan yang luas untuk 

mengarahkan peserta dididk kepada berbagai kebaikan 

dan kemaslahatan umat. Diantaranya dengan 

menggunakan kisah-kisah Qur‘ani, baik kisah Nabawi 

maupun umat terdahulu yang banyak mengandung 

pelajaran yang dapat dipetik.  

Memberi nasehat sebenarnya merupakan kewajiban 

muslim yaitu agar kita senantiasa memberi nasehat dalam 

hal kebenaran dan kesabaran. Sebagaimana Allah 

berfirman dalam Q.S. al-Ashr/103: 3. 

ََ إِلَّ   ِي ٔاْ  ٱذلَّ ٍِيُ ٔاْ وََع ُِ ٌَ ٰيَِحٰجِ َءا ِ  ٱىصَّ اْ ة ۡٔ َٔاَص ِ  ٱۡۡلَقِّ َوحَ اْ ة ۡٔ َٔاَص ۡبِ َوحَ   ٣ ٱلصَّ

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan 

saling menasehati untuk kesabaran”. (Q.S. al-Ashr/103: 

3) .  

Dalam pelaksanaan metode nasehat ini perlu 

memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut: 

a. Gunakan kata dan bahasa yang baik dan sopan serta 

mudah dipahami. 

b. Jangan sampai menyinggung perasaan orang yang 

dinasehati atau orang di sekitarnya. 

c. Sesuaikan perkataan kita dengan umur sifat dan 

tingkah kemampuan/kedudukan anak atau orang yang 

kita nasehati 

d. Perhatikan saat yang tepat kita memberi nasehat. 

Usahakan jangan menasehati ketika kita atau yang 

dinasehati sedang marah. 

e. Perhatikan keadaan sekitar ketika memberi nasehat. 

Usahakan jangan dihadapan orang lain atau dihadapan 

orang banyak (kecuali ketika memberi 

ceramah/tausiyah). 

f. Beri penjelasan, sebab atau kegunaan mengapa kita 

perlu memberi nasehat. 
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g. Agar lebih menyentuh perasaan dan hati nuraninya, 

sertakan ayat-ayat Al-Qur‘an, hadis rasulullah atau 

kisah para Nabi rasul, para sahabatnya atau orang-

orang shaleh. 

Melalui metode nasihat, seorang guru dapat 

mengarahkan anak didiknya. Nasihat disini dapat berupa 

sebuah tausiyah atau dalam bentuk teguran. Aplikasi 

metode nasihat diantaranya adalah nasehat dengan 

argumen logika, nasehat tentang amal ma‘ruf nahi 

munkar, amal ibadah, dan lain-lain 

4. Metode Mendidik 

Peserta didik sejak dini harus dikenalkan dengan 

nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia, yang 

berguna bagi dirinya masingmasing agar berlangsung 

tertib, efisien dan efektif. Dengan kata lain setiap peserta 

didik harus dibantu hidup secara disiplin, dalam arti mau 

dan mampu mematuhi atau mentaati ketentuan yang 

berlaku di lingkungan orang tua, masyarakat, bangsa dan 

negaranya.
99

 

 

5. Implementasi Penanaman Nilai-Nilai Akhlak 

Kata implementation berasal dari bahasa Inggris yang 

dijadikan sebagai imbuhan serapan asing ke dalam bahasa 

Indonesia yang berbunyi implementasi yang artinya adalah 

―pelaksanaan, mengimplementasikan, melaksanakan, 

menerapkan, pengimplementasian proses, cara, perbuatan 

mengimplementasikan‖.
100

 Dari keterangan tersebut maka 

dapat diuraikan bahwa implementasi merupakan suatu bentuk 

poses pemasukan atau penerapan suau pola, sikap dalam suatu 

kegiatan. 

Implementasi nila-nilai akhlak adalah dimana manusia 

sebagai ummat Allah dimuka bumi melaksanakan, 

menerapkan, mempraktekan segala sesuatu yang 
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diperintahkan Allah yang berkaitan dengan akhlak. 

Pengimplementasian nilai-nilai akhlak bukan hanya dilakukan 

oleh orang-orang yang berada dilingkungan keuaraga dan 

masyarakat pada umumnya, tetapi setiap kita berada disuatu 

tempat atau lingkungan kita harus menunjukkan akhlak yang 

sesuai dengan ajaran agama Islam. Sebagai ummat manusia 

kita harus menjaga akhlak dan berperangai yang baik dan 

selalu bersikap baik dimana pun kita berada.  

1. Menanamkan nilai-nilai akhlak sejak dini, sehingga 

nantinya akan menbentuk sikap dan kepribadian peserta 

didik berakhlak yang baik .  

2. Membiasakan mengadakan kegiatan keagamaan seperti 

perayaan hari besar Islam. 

3. Mengadakan pembinaan keagamaan seperti tatacara 

shalat, wudhu, tayamum, berdoa, berzikir, shalat jamaah 

dan lain-lain.  

 

6. Tanggung Jawab Penanaman Nilai Akhlak 

Tanggung jawab adalah mengetahui nilai dan norma, 

terutama hak dan kewajiban dan berusaha hidup sesuai 

dengan nilai dan norma yang diyakini. Akhlak baik yang 

ditopang oleh pengetahuan dan ketrampilan yang bermanfaat 

akan tercermin dalam bentuk amal kebaikan yang dampaknya 

akan kelihatan dalam kehidupan pribadinya di lingkungan 

keluarga serta dalam kehidupan masyarakat dan bangsanya.  

Manusia selalu membutuhkan orang lain (pendidikan) 

untuk membimbing, mendorong dan mengarahkan agar 

berbagai potensi tersebut dapat tumbuh dan berkembang 

secara wajar dan optimal. Namun dalam waktu yang sama 

manusia juga harus dituntut untuk dapat melaksanakan 

pendidikan (pelaksana pendidikan) terutama jika manusia 

sudah menjadi manusia dewasa. Dasarnya manusia adalah 

sebagai mahluk yang dapat dididik dan mendidik atau sebagai 

pelaku atau pelaksana pendidikan. Tanggung jawab dalam 

penanaman nilai Akhlak adalah sebagai berikut: 
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1. Orang Tua 

Orang tua merupakan pusat pendidikan yang pertama 

dan terpenting. Peranan orang tua bagi pendidikan anak 

adalah memberikan dasar pendidikan, sikap, dan 

ketrampilan dasar seperti budi pekerti, sopan santun, 

estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar mematuhi 

peraturan dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan. 

Pentingnya peranan orang tua dalam pendidikan akhlak 

telah disadari oleh banyak pihak. Mengasuh, membina 

dan mendidik anak dirumah merupakan kewajiban bagi 

setiap orang tua dalam usaha membentuk pribadi anak. 

Sosialisasi menjadi sangat penting dalam pembentukan 

kepribadian anak. 

Sebagai orang tua wajib mempunyai peran dalam 

menanamkan nilai-nilai akhlak anak, karena setiap anak 

belum tentu mempunyai akhlak yang yang baik di dalam 

lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyrakat 

oleh karena itu kita berusaha keras dalam 

menanamkannya pada anak kita. 

 

2. Pendidik 

Pendidik merupakan orang yang memiliki peran 

penting dalam kehidupan. Hal ini disebabkan karena ia 

memiliki tanggung jawab untuk menentukan arah 

pendidikan. Pendidk sebagai orang tua kedua di sekolah. 

Pentingnya pendidikan akhlak diberikan di sekolah oleh 

pendidik. Sekolah menjadi tempat sosialisasi kedua 

setelah keluarga dapat membentuk pribadi peserta 

didiknya. Anak dapat belajar mengenal berbagai aturan 

untuk hidup bersama orang lain dan untuk belajar 

mematuhinya. 

 

3. Masyarakat 

Lingkungan juga mempunyai pengaruh sangat besar 

dalam membentuk dan menentukan perubahan sikap dan 

perilaku seseorang, terutama pada generasi muda dan 

anak-anak. Salah satu aspek yang juga memberikan 
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sumbangan terhadap terbentuknya corak sikap dan 

tingkah laku seseorang adalah faktor lingkungan dimana 

ia berada. 

Sementara jika dilihat dari segi lingkungan 

pendidikan, masyarakat disebut sebagai lembaga 

pendidikan non-Formal yang memberikan pendidikan 

secara sengaja dan berencana kepada seluruh anggota 

keluarga.
101
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