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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

a. Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Kinerja 

Kinerja diartikan sebagai cara, perilaku, dan kemampuan kerja, , jadi dapat 

disimpulkan kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas pembelajaran.
1
 Adapun pengertian kinerja menurut beberapa 

ahli, sebgaimana dikemukakan oleh Akhmad Subekhti dalam bukunya yang berjudul 

manajemen sumber daya manusia. 

 Kinerja adalah fungsi dan motivasi, kecakapan dan persepsi peranan. 

Bernardin dan Russel mendefinisikan kinerja sebagai pencatatan hasil- hasil yang 

diperoleh dari fungsi fungsi pekerjaan dan kegiatan tertentu selama kurun waktu 

tertentu. Ada juga yang menidentifikasikan kinerja sebagai proses dimana organisasi 

mengevaluasi atau menilai prestasi kinerja karyawan. Selanjutnya, Prawiro 

Susantoro, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau kelompok 

orang dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode 

tertentu. Ia menambahkan bahwa kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan 

kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan seseorang sepatutnya 

                                                           
1
 Emi Kusmiati,  Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet Ke IV, (Bandung: Bina Graha, 2013),  

h. 432. 



25 
 

memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu.
2 

Samsudin memberikan 

pengertian kinerja sebagai tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang 

dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan - batasan yang telah 

ditetapkan untuk mencapai tujuan rganisasi.
3
  

Beberapa definisi yang dikemukakan di atas, dapat dinyatakan bahwa kinerja 

merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya atau 

pekerjaanya selama periode tertentu sesuai standar dan kriteria yang telah ditetapkan 

untuk pekerjaan tersebut. Untuk mengetahui prestasi yang telah dicapai oleh seorang 

dalam suatu organisasi perlu dilakukan penilaian kinerja. Maka kinerja guru 

pendidikan agama Islam adalah intensitas pelaksanaan kemampuan, Fungsi, peran 

dan tanggung jawab dalam membentuk kepribadian dan akhlaq peserta didik 

sehingga memiliki derajat yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan.  

Kesediaan seseorang untuk mengerjakan sesuatu tidaklah efektif tanpa 

didukung oleh pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan 

bagaimana mengerjakannya. Dengan demikian, aspek kemampuan dan kesediaan 

seorang scara bersama-sama akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Salah satu proses 

asumsi yang melandasi keberhasilan guru dan pendidikan guru adalah terfokus pada 

sifat-sifat kerpribadian guru. Kepribadian guru yang dapat menjadi suri teladanlah 

yang menjamin keberhasilannya dalam mendidik anak.
 4

 Utamanya dalam pendidikan 

                                                           
2
 Anindiay Fitra,  Penghantar Manajemen Semberdaya Manusia, (Jakarta: Prestasi Pustaka,  

2012),  h. 124. 
3
 Sadili, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Surabaya: Pustaka Setia, 2014), h. 76. 

4
 DN. Madley, Kinerja, 2009, http:/id.wikipedia.org/wiki/kinerja, 12 Nov 2016, 22.00. WIB. 
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Islam seorang guru yang memiliki kepribadian baik, patut ditiru peserta didik 

khususnya dalam menanamkan nilai-nilai agamais. Haidar Putra Daulay 

mengemukakan salah satu komponen keguruan adalah : 

“Kompetensi moral akademik seorang guru bukan hanya orang yang bertugas 

untuk mentransfer ilmu (Transfer of knowledge), tetapi juga kinerja seorang yang 

bertugas untuk mentransfer nilai (Transfer of value). Guru tidak hanya mengisi otak 

peserta didik tetapi juga intensitas kinerja yang mengisi mental mereka dengan nilai-

nilai yang baik dan luhur, yaitu mengisi afektifnya.” 

Hal tersebut selaras dengan pendapat Sardiman A. M yang mengatakan bahwa 

pada diri seseorang guru terletak pada tanggung jawab untuk membawa siswanya 

pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Dalam hal ini guru tidak 

semata-mata sebagai pengajar yang transfer of knowledge tetapi juga sebagai guru 

yang transfer of value dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan 

pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar.” 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa seorang pendidik (guru) 

mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dlam menjalankan tugasnya, dimana 

seorang guru tidak hanya dituntut untuk menghantarkan peserta didik pada 

pencapaian kognitif semata, melainkan juga menanamkan nilai-nilai yang terkandung 

dalam pengetahuan yang diajarkan itu sendiri, sehingga peserta didik tidak hanya 

menjadi siswa yang cerdas dalam hal kognitif, tetapi juga mempunyai kepribadian 

yang baik.  
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 Dengan demikian kinerja lebih berkonotasi pada sejauh mana seseorang 

melakukan aktivitas baik berkenaan dengan tugas dan kewajiban yang sesuai dengan 

tingkat kompetensi yang dikuasainya atau dengan kata lain kinerja sebagi perilaku 

lebih banyak dimotori dan koordinasikan oleh sejumlah pengetahuan maupun 

informasi yang dikuasai seseorang dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

tuntutan tugasnya. 

2.  Kinerja Guru Dalam Pembelajaran  

 Menurut Sanjaya, kinerja guru berkaitan dengan tugas perencanaan, 

pengelolaan pembelajaran dan penilaian hasil belajar siswa.
5
Sebagai perencanaan, 

maka guru harus mampu mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di 

lapangan, sebagai pengelola maka guru harus mampu menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif sehingga siswa dapat belajar dengan baik, dan sebagai 

evaluator maka guru harus mampu melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar 

siswa. 

Lebih lanjut Sardiman menjelaskan tugas dan peranan guru, antara lain: 

menguasai dan mengembangkan materi pembelajaran, merancanakan dan 

mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan belajar 

siswa.
6
Oleh karena itu, kinerja guru dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan 

                                                           
5
 Wina Sanjaya, Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, 

(Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 13-14. 
6
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar ,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),  

h. 142. 
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seorang guru secara keseluruhan dalam periode waktu tetentu yang dapat diukur 

berdasarkan tiga indikator yaitu: penguasaan bahan ajar, kemampuan mengelola 

pembelajaran dan komitmen menjalankan tugas. 

 Mencermati bentuk-bentuk kegiatan dalam implementasi kinerja guru, maka 

dapat disimpulkan bahwa guru selain menyampaikan materi pembelajaran di depan 

kelas, guru juga bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian peserta 

didiknya. Istilah lain yang identik dengan guru adalah pendidik dan pengajar. 

3. Indikator Kinerja Guru 

 Kinerja merefleksikan kesuksesan suatu organisasi, maka dipandang penting 

untuk mengukur karakteristik tenaga kerjanya. Kinerja guru merupakan kulminasi 

dari tiga elemen yang saling berjkaitan yakni keterampilan, upaya sifat keadaan dan 

kondisi eksternal.
7
 

 Tingkat keterampilan merupakan bahan mentah yang dibawa seseorang ke 

tempat kerja seperti pengalaman, kemampuan, kecakapan-kecakapan antar pribadi 

serta kecakapan teknik. Upaya tersebut diungkap sebagai motivasi yang diperlihatkan 

karryawan untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya. Sedangkan kondisi eksternal 

adalah tingkat sejauh mana kondisi eksternal mendukung produktivitas kerja. Kinerja 

dapat dilihat dari beberapa kriteria, sebagaimana dikemukakan oleh mulyasa dalam 

                                                                                                                                                                      
 
7
 Sulistyorini, Pengembangan Kompetensi Guru, (Jakarta, Pelangi Press, 2013), h. 45. 
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bukunya mengatakan ada empat kriteria kinerja yaitu: (1). Karakteristik individu, (2). 

Proses, (3). Hasil dan (4) kombinasi antara karakter individu, proses dan hasil.
8
 

Kinerja seseorang dapat ditingkatkan bila ada kesesuaian antara pekerjaan 

dengan keahliannya, begitu pula halnya dengan penempatan guru pada bidang 

tugasnya. Menempatkan guru sesuai dengan keahliannya secara mutlak harus 

dilakukan. Bila guru diberikan tugas tidak sesuai dengan keahliannya akan berakibat 

menurunnya cara kerja dan hasil pekerjaan mereka, juga akan menimbulkan rasa 

tidak puas pada diri mereka. Rasa kecewa akan menghambat perkembangan moral 

kerja guru. Menurut Pidarta bahwa moral kerja positif ialah suasana bekerja yang 

gembira, bekerja bukan dirasakan sebagai suatu yang dipaksakan melainkan sebagai 

suatu yang menyenangkan. Moral kerja yang positif adalah mampu mencintai tugas 

sebagai suatu yang memiliki nilai keindahan di dalamnya.9 

Jadi Kinerja dapat ditingkatkan dengan cara memberikan pekerjaan seseorang 

sesuai dengan bidang kemampuannya. Kemampuan terdiri dari berbagai macam, 

namun secara konkrit dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

a. Kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang dibutuhkan 

seseorang untuk menjalankan kegiatan mental terutama dalam penguasaan 

sejumlah materi yang akan diajarkan kepada siswa yang sesuai dengan 

                                                           
8
 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi dan Implementasi), (Bandung: 

PT.Remaja Rosda Karya, 2013),  h. 37. 

 
9
 Made Pidarta, Pemikiran tentang Supervisi  Pendidikan, (Jakarta: PT.Bina Aksara,2011), h. 

13. 
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kurikulum, cara dan metode dalam menyampaikan dan cara 

berkomunikasi maupun tehknik mengevaluasinya. 

b. Kemampuan fisik adalah kapabilitas fisik yang dimiliki seseorang 

terutama dalam mengerjakan tugas dan kewajibannya.
10

 

 

Kinerja dipengaruhi juga oleh kepuasan kerja yaitu perasaan individu terhadap 

pekerjaan yang memberikan kepuasan bathin kepada seseorang sehingga pekerjaan 

itu disenangi dan digeluti dengan baik. Untuk mengetahui keberhasilan kinerja perlu 

dilakukan evaluasi atau penilaian kinerja dengan berpedoman pada parameter dan 

indikator yang ditetapkan yang diukur secara efektif dan efisien seperti 

produktivitasnya, evektivitasnya menggunakan waktu, dana yang dipakai serta bahan 

yang tidak terpakai.   

Sedangkan evaluasi kerja melalui perilaku dilakukan dengan cara 

membandingkan dan mengukur perilaku seseorang dengan teman kerja atau 

mengamati tindakan seseorang dalam menjalankan perintah atau tugas yang 

diberikan, cara mengkomunikasikan tugas dan pekerjan dengan orang lain. 

Hal ini diperkuat oleh pendapat As’ad yang menyatakan bahwa dalam 

melakukan evaluasi kinerja seseorang dapat dilakukan dengan menggunakan tiga 

macam kriteria yaitu : (1). Hasil tugas, (2). Perilaku dan (3). Ciri individu. Evaluasi 

hasil tugas adalah mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja individu dengan beberapa 
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 Daryanto,  Administrasi Pendidikan,  (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),  h. 49. 
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kriteria (indikator) yang dapat diukur. Evaluasi perilaku dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan perilakunya dengan rekan kerja yang lain dan evaluasi ciri individu 

dalam berprilaku maupun bekerja, cara berkomunikasi dengan orang lain sehingga 

dapat dikategorikan cirinya dengan ciri orang lain. Evaluasi atau Penilaian kinerja 

menjadi penting sebagai feed back  sekaligus sebagai follow up bagi perbaikan kinerja 

selanjutnya.
11

 

Menilai kualitas kinerja dapat ditinjau dari beberapa indikator yang meliputi : 

(1). Unjuk Kerja, (2). Penguasaan materi, (3). Penguasaan professional keguruan dan 

pendidikan, (4). Penguasaan cara-cara penyesuaian diri, (5). Kepribadian untuk 

melaksanakan tugasnya dengan baik. 
12

 

Kinerja guru sangat penting untuk diperhatikan dan dievaluasi karena guru 

mengemban tugas profesional artinya tugas-tugas hanya dapat dikerjakan dengan 

kompetensi khusus yang diperoleh melalui program pendidikan. Guru memiliki 

tanggung jawab yang secara garis besar dapat dikelompokan yaitu :  

(1). Guru sebagai pengajar 

(2). Guru sebagai pembimbing 

(3). Guru sebagai administrator kelas.
13

  

 

                                                           
48 Moh. As’ad, Psikologi Industri, (Yogyakarta: Liberti, 2015), h. 74. 
12

 Sulistyorini, Op.cit., h. 49. 
13

 Danim S, Inovasi Pendidikan, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 42. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan indikator kinerja guru antara lain: 

a. Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar 

b. Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada siswa 

c. Kemampuan membentuk karakter siswa dan membina akhlaq   

d. Penguasaan metode dan strategi mengajar 

e. Pemberian tugas-tugas kepada siswa 

f. Kemampuan mengelola kelas 

g. Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi.
14

 

 

Beberapa hal yang menjadi indikator guru adalah sebagai berikut :  

1) Rencana pembelajaran (teaching plans and materials) atau disebut 

dengann RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

2) Prosedur pembelajaran (classroom procedure), dan  

3) Hubungan antar pribadi (interpersonal skill). 

 

Adapun yang berkaitan dengan pembelajaran dikelas yaitu: 

1. Perencanaan Program Kegiatan Pembelajaran 

Tahap perencanaan dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap yang ber-

hubungan dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar. Kemampuan guru 

dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program kegiatan pembelajar-

an yang dilakukan oleh guru, yaitu mengembangkan silabus dan rencana pe-

laksanaan pembelajaran(RPP). Unsur/komponen yang ada dalam silabus 

terdiri dari:  

 

                                                           
14

 Ibid. 
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a. Identitas Silabus 

b. Stándar Kompetensi (SK) 

c. Kompetensi Dasar (KD) 

d. Materi Pembelajaran 

e. Kegiatan Pembelajaran 

f. Indikator 

g. Alokasi waktu 

h. Sumber pembelajaran 

 

2. Program pembelajaran jangka waktu singkat sering dikenal dengan sitilah 

RPP, yang merupakan penjabaran lebih rinci dan specifik dari sila-bus, 

ditandai oleh adnya komponen-komponen 

a. Identitas RPP 

b. Stándar Kompetensi (SK) 

c. Kompetensi dasar (KD) 

d. Indikator 

e. Tujuan pembelajaran 

f. Materi pembelajaran 

g. Metode pembelajaran 

h. Langkah-langkah kegiatan 

i. Sumber pembelajaran 

j. Penilaian 
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k. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 

 

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan pendidikan yang 

ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan media dan sumber 

belajar, dan penggunaan metode serta strategi pembejaran. Semua tu-gas tersebut 

merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang secara optimal dalam pelaksanaanya 

menuntut kemampuan guru. 

a. Pengelolaan Kelas 

Kemampuan menciptakan suasana kondusif di kelas guna mewujudkan 

proses pembelajaran yang menyenangkan adalah tuntutan bagi seorang 

guru dalam pengelolaan kelas. Kemampuan guru dalam memupuk 

kerjasama dan disiplin siswa dapat diketahui melalui pelaksanaan piket 

kebersihan, ketepat-an waktu masuk dan keluar kelas, melakukan absensi 

setiap akan memulai proses pembelajaran, dan melakukan pengaturan 

tempat duduk siswa. 

 

Kemampuan lainnya dalam pengelolaan kelas adalah pengaturan ruang/ 

setting tempat duduk siswa yang dilakukan pergantian, tujuannya 

memberikan kesempatan belajar secara merata kepada siswa. 

 

b. Penggunaan Media dan Sumber Belajar 

Kemampuan lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran yang perlu diku-asi 

guru di samping pengelolaan kelas adalah menggunakan media dan sum-
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ber belajar.  Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (materi pembelajaran), merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemampuan siswa, sehingga dapat mendorong proses 

pembelajaran
15

.  

 

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber belajar adalah buku pedoman. 

Kemampuan menguasai sumber belajar di samping mengerti dan 

memahami buku teks, seorang guru juga harus berusaha mencari dan 

membaca buku-bu-ku/sumber-sumber lain yang relevan guna 

meningkatkan kemampuan teruta-ma untuk keperluan perluasan dan 

pendalaman materi, dan pengayaan dalam proses pembelajaran. 

Kemampuan menggunakan media dan sumber belajar tidak hanya meng-

gunakan media yang sudah tersedia seperti media cetak, media audio, dan 

media audio visual. Tatapi kemampuan guru di sini lebih ditekankan pada 

penggunaan objek nyata yang ada di sekitar sekolahnya.  

 

Dalam kenyataan di lapangan guru dapat memanfaatkan media yang su-

dah ada (by utilization) seperti globe, peta, gambar dan sebagainya, atau 

guru dapat mendesain media untuk kepentingan pembelajaran (by design) 

seperti membuat media foto, film, pembelajaran berbasis komputer, dan 

sebagainya. 
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 R. Ibra-him dan Nana Syaodih S., Pembelajaran Akhlaq, Jakarta, Indo 

Press, 2013, h. 78 
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c. Penggunaan Metode Pembelajaran 

Kemampuan berikutnya adalah penggunaan metode pembelajaran. Gu-ru 

diharapkan mampu memilih dan menggunakan metode pembelajaran sesu-

ai dengan materi yang akan disampaikan. Menurut R. Ibrahim dan Nana S. 

Sukmadinata (1993: 74) ”Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan 

dan kelemahan dilihat dari berbagai sudut, namun yang penting bagi guru 

metode manapun yang digunakan harus jelas tujuan yang akan dicapai”. 

 

Karena siswa memiliki interes yang sangat heterogen idealnya seorang 

guru harus menggunakan multi metode, yaitu memvariasikan penggunaan 

metode pembelajaran di dalam kelas seperti metode ceramah dipadukan 

de-ngan tanya jawab dan penugasan atau metode diskusi dengan 

pemberian tu-gas dan seterusnya. Hal ini dimaksudkan untuk 

menjembatani kebutuhan sis-wa, dan menghindari terjadinya kejenuhan 

yang dialami siswa. 

 

3. Evaluasi/Penilaian Pembelajaran 

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk 

mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses pem-

belajaran yang telah dilakukan. Pada tahp ini seorang guru dituntut memiliki 

kemampuan dalam menentukan pendekatan dan cara-cara evaluasi, penyu-

sunan alat-alat evaluasi, pengolahan, dan penggunaan hasil evaluasi. 
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Pendekatan atau cara yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi/ 

penilaian hasil belajar adalah melalui Penilaian Acuan Norma (PAN) dan 

Penilaian Acuan Patokan (PAP). 

 

PAN adalah cara penilaian yang tidak selalu tergantung pada jumlah so-al 

yang diberikan atau penilaian dimasudkan untuk mengetahui kedudukan hasil 

belajar yang dicapai berdasarkan norma kelas. Siswa yang paling besar skor 

yang didapat di kelasnya, adalah siswa yang memiliki kedudukan terting-gi di 

kelasnya. 

 

Sedangkan PAP adalah cara penilaian, dimana nilai yang diperoleh sis-wa 

tergantung pada seberapa jauh tujuan yang tercermin dalam soal-soal tes yang 

dapat dikuasai siswa. Nilai tertinggi adalah nilai sebenarnya berdasar-kan 

jumlah soal tes yang dijawab dengan benar oleh siswa. Dalam PAP ada 

passing grade atau batas lulus, apakah siswa dapat dikatakan lulus atau tidak 

berdasarkan batas lulus yang telah ditetapkan.  

 

Pendekatan PAN dan PAP dapat dijadikan acuan untuk memberikan pe-

nilaian dan memperbaiki sistem pembelajaran. Kemampuan lainnya yang 

perlu dikuasai guru pada kegiatan evaluasi/ pe-nilaian hasil belajar adalah 

menyusun alat evaluasi. Alat evaluasi meliputi: tes tertulis, tes lisan, dan tes 

perbuatan. Seorang guru dapat menentukan alat tes tersebut sesuai dengan 

materi yang disampaikan. 
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Bentuk tes tertulis yang banyak dipergunakan guru adalah ragam benar/ salah, 

pilihan ganda, menjodohkan, melengkapi, dan jawaban singkat. 

 

Tes lisan adalah soal tes yang diajukan dalam bentuk pertanyaan lisan dan 

langsung dijawab oleh siswa secara lisan. Tes ini umumya ditujukan un-tuk 

mengulang atau mengetahui pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang 

telah disampaikan sebelumnya 

 

Tes perbuatan adalah tes yang dilakukan guru kepada siswa. Dalam hal ini 

siswa diminta melakukan atau memperagakan sesuatu perbuatan sesuai de-

ngan materi yang telah diajarkan seperti pada mata pelajaran kesenian, kete-

rampilan, olahraga, komputer, dan sebagainya. 

 

Indikasi kemampuan guru dalam penyusunan alat-alat tes ini dapat di-

gambarkan dari frekuensi penggunaan bentuk alat-alat tes secara variatif, ka-

rena alat-alat tes yang telah disusun pada dasarnya digunakan sebagai alat pe-

nilaian hasil belajar. 

 

4.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Setelah menjelaskan beberapa indikator kinerja guru pendidikan agama Islam 

di lembaga pendidikan ini, maka ada beberapa Faktor yang mempengaruhi 

pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi 

(motivation).  



39 
 

a. Faktor Kemampuan (ability) 

Secara psikologis, kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan potensi 

(IQ) dan kemampuan reality (knowledge  +  skill). Artinya seseorang yang 

memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) apalagi IQ superior, very 

superior, gifted dan jenius dengan pendidikan yang memadai untuk 

jabatannya dan trampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka 

akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal. 

b. Faktor Motivasi (Motivation) 

Motivasi diartikan sebagai suatu sikap (attitude) dan pemimpinan dan 

karyawan terhadap situasi kerja (situation) di lingkungan organisasinya. 

Mereka yang bersifat positif (pro) terhadap situasi kerjanya akan 

menunjukan motivasi kerja yang tinggi dan sebaliknya jika mereka 

bersikap negative (kontra) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan 

motivasi kerja rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain 

hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pemimpin, pola 

kepemimpinan kerja dan kondisi kerja.
16

  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat difahami bahwa faktor yang 

mempengaruhi kinerja seseorang antara lain adalah : 

 

                                                           
16

 A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja SDM, (Bandung: Refika Aditama, 

2011),  h. 13-14. 
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a. Faktor Individu 

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang 

memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan 

fisiknya (jasmaniah). Dengan adanya konsentrasi yang baik ini 

merupakan modal utama individu manusia untuk mampu mengelola 

dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam 

melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai 

tujuan 

 

b. Faktor Lingkungan  

Faktor lingkungan kerja sangat menunjang bagi individu dalam 

mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan yang dimaksud antara lain 

jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, target kerja yang 

menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, 

iklim kerja respek dan dinamis, peluang karier dan fasilitas kerja yang 

memadai. 

5.  Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja Guru 

Dalam rangka peningkatan kinerja, paling tidak terdapat tujuh langkah yang 

dapat dilakukan sebagai berikut : 
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a. Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja. Hal tersebut dapat 

dilakukan melalui tiga cara yaitu : 

1) Mengidentifikasi masalah melalui data dan informasi yang 

dikumpulkan terus-menerus mengenai fungsi-fungsi bisnis. 

2) Mengidentifikasi masalah  melalui karyawan 

3) Memperhatikan masalah yang ada 

b. Mengenai kekurangan dan tingkat keseriusan. Untuk memperbaiki 

keadaan tersebut diperlukan beberapa informasi, antara lain : 

1) Mengidentifikasi masalah setepat mungkin 

2) Menentukan tingkat keseriusan masalah 

3) Mengidentifikasi hal-hal yang mungkin menjadi penyebab 

kekurangan, baik yang berhubungan dengan sistem maupun yang 

berhubungan dengan pegawai itu sendiri 

4) Mengembangkan rencana tindakan untuk menanggukangi penyebab 

kekurangan tersebut. 

5) Melakukan rencana tindakan tersebut  
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B.  Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

Yang dimaksud guru dalam tesis ini adalah guru sebagai pendidik formal. 

Secara umum definisi pengertian guru agama menurut para ahli adalah sebagai 

berikut : 

a. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan : 

 Guru adalah seorang yang profesinya atau pekerjaannya mengajar, jadi 

 kalau guru pendidikan agama adalah yang profesinya mengajar pendidikan 

 agama islam.
17

 

b. Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan : 

 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,  mengajar, 

 melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 

 usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

 menengah.
18

 

c. H.M. Arifin 

 Guru agama adalah hamba Allah yang mempunyai cita-cita islami, yang 

 telah matang rohaniah dan jasmaniah serta memahami kebutuhan 

 perkembangan siswa bagi kehidupan masa depannya, ia tidak hanya 

                                                           
17

 W.J.S Purwa Darmito, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), h. 

335. 
18

 Undang-undang No 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Surabaya: Pustaka Eureka, 

2013), h. 7. 
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 mentransfer ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh siswa akan tetapi juga 

 memberikan nilai dan tata aturan yang bersifat islami kedalam pribadi 

 siswa sehingga menyatu serta mewarnai perilaku mereka yang bernafaskan 

 islam.
19

 

d. Zuhairini dkk 

 Guru agama adalah orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap 

 pembentukan pribadi anak yang sesuai dengan ajaran agama islam, ia juga 

 bertanggung jawab kepada Allah SWT.
20

 

e. Athiyah Al Abrosy 

 Guru dalam hal ini adalah guru agama yang merupakan guru spiritual bagi 

 seorang murid atau seorang bapak spriritual kepada anaknya dengan 

 maksud memberikan santapan rohani berupa pelajaran akhlak dan budi 

 pekerti yang luhur.
21

 

Oleh karena itu untuk menjadi guru agama yang baik, maka seseorang harus 

memiliki syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan, sebab seorang guru secara 

langsung dan tegas ia menerima kepercayaan dari masyarakat untuk memangku 

jabatan sebagai guru dalam lembaga pendidikan formal yaitui: 

 

                                                           
19

 H.M.Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 193. 
20

 Zuhairini Dkk, Metode Khusus Pendidikan Agama (Jakarta: Usaha Nasional, 2014), h. 54. 
21

 Athiyah Al Abrosy, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam (Bandung: Bulan Bintang, 

2012), h. 136. 
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a. Mempunyai ijazah formal 

b. Sehat jasmani dan rohani 

c. Berakhlaq yang baik. 
22

 

 

Sedangkan menurut Athiyah Al Abrasyi sebagaimana dikemukakan oleh 

zuhairini abdul ghofur menyatakan bahwa syarat-syarat bagi guru agama adalah : 

a. Guru agma harus zuhud, iklas dan bukan semata-mata bersifat 

materialistis. 

b. Bersih jasmani dan rohani, yakni dalam berpakaian harus rapih dan 

bersih, begitu juga kepribadiannya harus berakhlaq baik. 

c. Bersifat pemaaf, sabar dan pandai menahan hawa nafsu. 

d. Harus terlebih dahulu menjadi seorang bapak sebelum menjadi seorang 

guru. 

e. Mengetahui akibat dan tingkat berfikir anak 

f. Mengawasi bahan ajar yang diberikan. 

 

2.  Syarat-Syarat  Guru Pendidikan Agama Islam 

Agar seorang guru dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya, maka 

dibutuhkan adanya syarat-syarat tertentu, khususnya bagi para guru atau pendidik 

                                                           
55

Zuhairi,  Abdul Ghofir, Metodik Khusus Pendidikan Agama, (Bandung: Usaha Nasional, 

2011),  h. 35. 
22

 Ibid, h. 37. 
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agama Islam. Berdasarkan peraturan pemerintah No 19 tahun 2005 tentang standar 

Nasional Pendidikan disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik 

dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, lebih khusus 

pada pasal 29 ayat (3) dijelaskan pendidik pada SMA/MA atau bentuk lain yang 

sederajat memiliki: 

a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D IV) atau 

sarjana (SI) 

b. Latar pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan 

mata pelajaran yang diajarkan;dan 

c. Sertifikat profesi guru untuk SMA/MA.
23

 

Bagi guru agama Islam disamping harus memiliki syarat-syarat tersebut, 

masih harus ditambah dengan syarat-sayarat yang lain,yang oleh Direktur Direktorat 

Pendidikan Agama telah ditetapkan sebagai berikut: 

a. Memiliki pribadi mukmin,muslm dan mukhsin. 

b. Taat untuk menjalankan agama (menjalankan syariat Islam, dapat 

memberi contoh tauladan yang baik bagi anak didiknya). 

c. Memiliki jiwa pendidik dan rasa kasih sayang kepada anak didiknya dan 

ikhlas jiwanya. 

                                                           
23

 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 

2003, (Bandung: Fokusmedia, 2012),  h. 77-78. 
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d. Mengetahui dasar-dasar ilmu pengetahuan tentang keguruan terutama 

didaktik dan metodik  

e. Mengetahui ilmu pengetahuan agama  

f. Tidak mempunyai cacat jasmaniyah dan rohaniyah dalam dirinya.
 
.
24

 

Syarat-syarat sejalan dengan pendapat Munir Mursi sebagaimana 

dikemukakan oleh Ahmad Tafsir dalam bukunya mengatakan bahwa syarat seorang 

guru dalam Islam adalah sebagai berikut. 

a. Umur harus dewasa. 

b. kesehatan, harus sehat jasmani dan rohani. 

c. Keahlian, harus menguasai bidang yang diajarkannya dan menguasai 

ilmu mendidik (termasuk ilmu mengajar). 

d. Harus berkepribadian muslim. .
25

 

 

Secara operasional syarat umum dapat dibuktikan dengan memperhatikan akte 

kelahiran atau tanda pengenal sah lainnya, syarat kesehatan dapat dibuktikan dengan 

menunjukkan keterangan dari dokter, syarat keahlian dapat dilihat dari ijazah atau 

keterangan syah lainnya, dan syarat agama secara sederhana dapat dibuktikan kartu 

penduduk atau keterangan lainnya,.adapun syarat berdedikasi tinggi yang disebutkan 

                                                           
24

 Romlah, Op.cit., h. 57. 
25

 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: Rosdakarya, 2013),  h. 
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oleh soejono, tampaknya sulit dibuktikan, dedikasi itu kelihatan setelah ia 

melaksanakan tugasnya. .
26

 

Untuk menyempurnakan syarat-syarat tersebut para ahli pendidikan Islam 

berpendapat bahwa guru juga harus memiliki sifat-sifat tertentu. Athiyah Al 

Abrasyhy sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Tafsir rmenyebutkan bahwa sifat-

sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam Islam sebagai berikut: 

a. Zuhud: tidak mengutamakan materi, mengajar dilakukan karena mencari ridha 

Allah SWT 

b. Bersih tubuhnya: penampilan lahirnya menyenangkan. 

c. Bersih jiwanya: tidak mempunyai dosa besar. 

d. Tidak ria: ria akan menghilangkan keikhlasan. 

e. Tidak memendam rasa dengki dan iri hati. 

f. Tidak menyenangi permusuhan 

g. Ikhlas dalam melaksanakan tugas 

h. Sesuai dengan perkataan dan perbuatan 

i. Tidak malu mengakui ketidaktahuan  

j. Bijaksana 

k. Tegas dalam perkataan dan perbuatan 

l. Rendah hati( tidak sombong) 

m. Lemah lembut 
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n. Pemaaf 

o. Sabar, tidak marah karena hal-hal kecil  

p. Berkepribadian 

q. Tidak merasa rendah diri 

r. Bersifat kebapaan(mampu mencintai murid seperti mencintai anak sendiri) 

s. Mengetahui karakter murid, mencakup pembawaan, kebiasaan, perasaan dan  

pemikiran. .
27

 

3.  Tugas Kewajiban dan Fungsi Guru pendidikan Agama Islam  

Adapun tugas dan kewajiban guru di sekolah adalah sebagai berikut : 

a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran 

pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran. 

b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi 

secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni. 

c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis 

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

keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. 

                                                           
27

 Ibid, h. 82. 
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d. Menjunjung tinggi peraturan pendidikan, perundang-undangan, hukum, dan 

kode etik guru, serta nilai-nilai Agama dan etika. 

e. Dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
28

  

 

 Mengenai tugas guru agama bagi pendidikan islam adalah mendidik serta 

membina anak didik dengan memberikan dan menanamkan nilai-nilai agama 

kepadanya. Menurut para pakar Pendidikan berpendapat bahwa tugas guru agama 

adalah mendidik. Mendidik sendiri mempunyai makna yang cukup luas jika dikaji 

secara mendalam, mendidik disini sebagian dilakukan dalam bentuk mengajar 

sebagaimana dalam bentuk memberikan dorongan, memuji, menghukum, 

memberikan contoh, membiasakan hal yang baik dan sebagainya. 

Disamping menumbuhkan dan mengembangkan keimanan serta ketakwaan 

peserta didik. dengan demikian guru agama berfungsi sebagai :   

a. Pengajar 

Seorang guru hendaknya menjadi pengajar yang baik, hal ini dapat dilihat dari  

1. Persiapan guru agama sebelum belajar  

2. Sikap guru agama didepan kelas 

3. Kemampuan menjelaskan materi didepan kelas  

                                                           
28

 Undang-undang No 14 tahun 2005 Op.cit, h. 19. 
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4. Kemampuan memilih dan menggunakan metode mengajar 

5. Ketetapan memilih bahan yang akan diajarkan 

6. Penguasaan bahan pelajaran dan pemberian contoh 

7. Kemampuan menggunakan teknik evaluasi dan pengolahannya 

 

b. Pendidik 

 Pendidik agama berbeda dengan pengajar agama.pendidik agama tidak hanya 

mengajarkan agama pada peserta didik, tetapi juga berusaha untuk membentuk batin 

dan jiwa para peserta didiknya sebagai anak didiknya, sehingga mereka dapat 

melaksanakan apa yag telah diajarkan oleh guru agamanya, taat terhadap perintah 

agamanya, dan memilih aqidah yang kuat serta braklaq mulia. 

c. Da’i 

 Guru agama yang mengajar di sekolah umum hendaknya dapat memberikan 

pengertian yang positif kepada guru agama yang lain ikut mengajar di sekolah 

tersebut  hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pendidikan agama selalu mendapat 

dukungan dari guru- guru lainnya, tidak hanya itu saja, kepala sekolah juga harus ikut 

mendukung serta semua peserta didik yang ada di sekolah tersebut. 
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d. Konsultan 

 Guidance and counseling atau bimbingan dan penyuluhan terutama bidang 

agama perlu perhatian yang besar dari guru agama, karena guru agama adalah sebagai 

Pembina mental dan spiritual kepada anak dan merupakan tempat untuk berkonsultasi 

apabila para anak didiknya ada yang mengalami suatu problem yang memerlukan 

bantuan guru agama untuk memecahakannya. 

e. Pemimpin informal 

 Seseorang yang menjabat sebagai guru agama bukan hanya bertugas mengajar 

didepan kelas saja,akan tetapi juga harus dibawa ke dalam masyarakat yang lebih 

luas.sebagai guru agama yang tinggal dimasyarakat luas tidak dapat mengelakkan 

dirinya sebagai pemimpin agama, sehingga sewaktu- waktu ada kegiatan keagamaan 

diminta atau tidak diminta oleh masyarakat harus dapat diambil kedepan
29

 

 Demikianlah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin 

penting diantaranya ialah:guru agama dapat menjadi tauladan dalam segala tingkah 

lakunya dan keadaannya. Kaitannya dengan hal ini, upaya yang perlu dilakukan oleh 

guru agama dalam rangka pemembentukan dan pembinaan akhlaq peserta didik 

adalah : 
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 Abu Ahmad, Metodik Khusus Pendidikan Agama, (Bandung: Armico, 2014), h. 98. 
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a. Melalui pemahaman dan pengertian 

Dengan cara membangkitkan pemikiran dan pengertian yang telah diberikan 

oleh guru agama khususnya akan diterima peserta didik dengan sempurna dan baik, 

guru memberikan penjelasan faedah-faedah berakhlaq mulia, dan akibat berbuat yang 

tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat dan mengingatkan bahaya bila hidup ini 

tanpa akhlaq. 

b. Melalui anjuran dan himbauan 

Seorang guru agama hendaknya memberikan pengarahan dan anjuran 

terhadap anak didiknya untuk melaksanakan sesuatu yang di perintahkan oleh agama 

dan memberi himbauan kepada peserta didik untuk tidak melakukan hal-hal yang 

negatif.
 30

 

c. Melalui latihan membiasakan diri serta mengulang-ulang. 

Guru agama hendaknya memberikan latihan-latihan terhadap peserta didik  

untuk selalu aktif berakhlaq terpuji, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan 

kedisiplinan di sekolah, menanamkan hidup sopan santun baik sesama teman maupun 

sesama guru, dan dengan keadaan lingkungan sekitarnya, hal ini sebagaimana 

diungkapkan Tayar Yusuf, yaitu : “Faktor sangat fundamental perlu diwujudkan ialah 

menanamkan kebiasaan yang baik yang sesuai dengan ajaran agama.”
31

 

 

                                                           
30

 Muhammad ali Qutb, Sang Anak Dalam Naungan Pendidikan Islam, (Bandung: CV. 

Diponegoro, 2012), h. 79. 
31

 Tayar Yusuf dan Yurnalis Etek, keragaman Ethnik Evaluasi dan Penerapan Jiwa Agama, 

(Jakarta: Indhill-co, 2015), h. 31. 
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C. Pembentukan dan Pembinaan Akhlaq 

1. Pengertian Akhlaq  

Kata pokok (dasar) ahklaq adalah khalaqa, khaliqun dan makhluqun, kata 

sifatnya adalah akhlaqun 
32

. Pengertian akhlaq Secara Etimologi, menurut pendekatan 

etimologi,perkataan “akhlaq” berasal dari bahasa Arab jama’ dari bentuk 

mufradatnya “Khuluqun” yang berarti kejadian, serta erat hubungan “khaliq” yang 

berarti Pencipta dan “makhluk” yang berarti yang diciptakan 
33

. Baik kata akhlaq atau 

khuluq kedua-duanya dapat dijumpai di dalam al-Qur’an, sebagai berikut : 

    

Artinya: “Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi 

pekerti yang Agung.” (Q.S. Al-Qalam,68:4) 
34

 

Sedangkan menurut pendekatan secara terminologi, berikut ini beberapa pakar 

mengemukakan pengertian akhlaq sebagai berikut : Ibn Miskawaih sebagaimana 

dikemukakan oleh Hamdan Mansur bahwa akhlaq adalah keadaan jiwa seseorang 
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 Haya Binti Mubarok Al-Barik, Ensiklopedia Wanita Muslimah, (Jakarta: Darul Falah, 

2009),  h. 119. 
33

 Zahrudin AR, Pengantar Ilmu Akhlaq, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), Cet ke-I, 

h. 1. 
34

 Al Mizan Publishing House, Assalam alqur’an Dan terjemahannya Edisi 1000 Do’a, 

Cetakan ke-2 (Bandung: PT Mizan Bunayya Kreativa,  2012),  h. 565. 
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yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui 

pertimbangan pikiran lebih dahulu.
35

 

Imam Al-Ghazali sebagaimana dikemukakan oleh Ardani menjelaskan bahwa 

akhlaq adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa yang darinya lahir berbagai 

perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa perlu kepada pikiran dan 

pertimbangan. Jika sikap itu yang darinya lahir perbuatan yang baik dan terpuji, baik 

dari segi akal dan syara’, maka ia disebut akhlaq yang baik. Jika lahir darinya 

perbuatan tercela, maka sikap tersebut disebut akhlaq yang buruk .
36

 

Ahmad Amin sebagaimana dikemukakan oleh Zahruddin akhlaq ialah 

kehendak yang dibiasakan. Artinya, kehendak itu bila membiasakan sesuatu, 

kebiasaan itu dinamakan akhlaq. Menurutnya kehendak ialah ketentuan dari beberapa 

keinginan manusia setelah imbang, sedang kebiasaan merupakan perbuatan yang 

diulang-ulang sehingga mudah kekuatan, dan gabungan dari kekuatan itu 

menimbulkan kekuatan yang lebih besar. Kekuatan besar inilah yang bernama 

akhlaq.
37

 

Islam berbicara panjang lebar tentang pendidikan. berkaitan dengan hal ini, 

M.Athiyah al-Abrasyi mengatakan bahwa inti pendidikan Islam adalah budi pekerti 

(akhlaq). Jadi, pendidikan budi pekerti (Akhlaq) adalah jiwa pendidikan dalam Islam. 

                                                           
35

 Hamdan Mansoer dkk, Materi Intruksional Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi 

Umum, (Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI,  2014),  h. 77. 
36

 Moh. Ardani, Akhlaq Tasawuf, (Bandung: PT. Mitra Cahaya Utama, 2015), Cet ke-2,  h. 

29. 
37
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Mencapai akhlaq yang karimah (mulia) adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan. Di 

samping membutuhkan kekuatan dalam hal jasmani, akal, dan ilmu, peserta pendidik 

juga membutuhkan budi pekerti, perasaan, kemauan, cita rasa, dan kepribadian.
38

 

Sejalan dengan konsep ini maka semua mata pelajaran atau mata pelajaran yang 

diajarkan kepada peserta didik haruslah mengandung muatan pelajaran akhlaq dan 

setiap guru atau dosen haruslah memerhatikan akhlaq atau tingkah laku peserta 

didiknya. 

2. Pengertian Pembentukan dan Pembinaan Akhlaq  

Berbicara masalah pembentukan akhlaq sama dengan berbicara tujuan 

pendidikan, karena banyak sekali pendapat para ahli yang mengatakan bahwa tujuan 

pendidikan adalah pembentukan akhlaq. 

Muhammad athiyah al-abrasyi mengatakan bahwa pendidikan budi pekerti 

dan akhlaq adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam inilah yang dimaksud dengan 

pembentukan dan pembinaan.
39

 Demikian pula Ahmad D Marimba, beliau 

berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan agama Islam adalah Identik dengan 

tujuan hidup setiap muslim, yaitu untuk menjadi hamba Allah, yaitu  hamba Allah 

SWT yang percaya dan menyerahkan diri kepadaNya dengan memeluk agama 
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 Al-Abrasyi,M.Athiyah, al-Tarbiyyah al-Islamiyyah-Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam. 

Terj.oleh H.Bustami A.Ghani.dan Djohar Bahri, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014),  h. 1.  
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Islam.
40

 Selanjutnya ada pula yang mengatakan bahwa akhlaq adalah hasil dari 

pendidikan, latihan, pembinaan dan perjuangan keras dan sungguh-sungguh.
 41 

 

Kelompok yang mendukung pendapat ini umumnya datang dari ulama Islam 

yang cenderung pada akhlaq. Ibnu Miskawih, Ibnu Sina, Al-Ghazali  mengatakan 

bahwa akhlaq adalah hasil usaha (muktasabah)
 42

. Imam al ghazali mengatakan 

sebagai berikut “Seandainya akhlaq itu tidak dapat menerima perubahan, maka 

batallah fungsi wasiat, nasihat dan pendidikan, dan tidak ada pula fungsinya hadits 

nabi yang mengadakan “ Perbaikilah akhlaq kamu sekalian.”
 43

 

Pada kenyataan di lapangan, usaha-usaha pembinaan akhlaq melalui berbagai 

lembaga pendidikan dan berbagai macam metode terus dikembangkan. Ini 

menunjukkan bahwa akhlaq memang perlu dibentuk dan dibina. Ternyata membawa 

hasil berupa terbentuknya  pribadi-pribadi muslim yang berakhlaq mulia, taat kepada 

Allah dan Rosul-Nya, hormat kepada ibu bapak, sayang kepada sesama makhluk 

tuhan. Sebaliknya keadaan sebaliknya juga menunjukkan bahwa anak-anak yang 

tidak dibina akhlaqnya, atau dibiarkan tanpa bimbingan, arahan dan pendidikan, 

ternyata menjadi anak-anak yang nakal, mengganggu masyarakat, melakukan 

berbagai perbuatan tercela dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa akhlaq memang 

perlu dibina. Keadaan pembentukan dan pembinaan ini semakin terasa diperlukan 
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terutama pada saat dimana semakin banyak tantangan dan godaan sebagai dampak 

dari kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Saat ini misalnya 

orang akan dengan mudah berkomunikasi dengan apapun yang ada di dunia ini, yang 

baik atau yang buruk, karena ada alat telekomunikasi. 

Dengan uraian tersebut diatas kita dapat mengatakan bahwa akhlaq 

merupakan hasil usaha dalam mendidik dan melatih dengan sungguh-sungguh 

terhadap pendidikan dan pembinaan akhlaq dirancang dengan baik, sistematik dan 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka akan menghasilkan anak-anak atau 

orang-orang yang baik akhlaqnya. Disinilah letak peran dan fungsi lembaga  

pendidikan. Dengan demikian pembentukan akhlaq dapat diartikan sebagai usaha 

sungguh-sungguh dalam rangka membentuk anak, dengan menggunakan sarana 

pendidikan dan pembinaan yang terprogram dengan baik dan dilaksanakan dengan 

sungguh-sungguh dan konsisten. Pembentukan akhlaq ini dilakukan berdsarkan 

asumsi bahwa akhlaq adalah hasil usaha pembinaan, bukan terjadi dengan sendirinya. 

Potensi rohaniah yang ada di dalam diri manusia termasuk di dalamnya akal, nafsu 

amarah, nafsu syahwat, fitrah,kata hati, hati nurani, dan intuisi dibina secara optimal 

dengan cara dan pendekatan yang tepat. 

 3. Dasar Pendidikan Akhlaq 

 Dalam Islam, dasar atas alat ukur yang mengatakan baik buruknya sifat 

seseorang itu adalah Al Qur’an dan sunnah Rosul, apa yang baik menurut Al Qur’an 
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dan Sunnah Rosul, itulah yang baik untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan, 

sebaliknya, apa yang buruk menurut keduanya, itulah yang tidak baik dan harus 

dijauhi. Adapun yang menjadi dasar pendidikan akhlaq adalah sumber moral dan 

pedoman hidup dalam Islam yang menjelaskan baik buruknya suatu perbuatan adalah 

Al –qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. 
82

 

 4. Tujuan Pembinaan Akhlaq 

 Pembinaan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menuju tujuan 

yang hendak dicapai, tanpa adanya tujuan yang jelas akan menimbulkan 
44

Kekaburan 

atau ketidak pastian, maka  tujuan pembinaan merupakan faktor yang teramat penting 

dalam proses terwujudnya akhlaq siswa. Suksesnya guru agama Islam dalam 

membina akhlaq siswa sangat ditentukan strategi  pencapaianya dan keberhasilan 

pembinaan itu sendiri, tujuan dari pembinaan akhlaq itu sendiri adalah : 

a. Tujuan umum 

Menurut Barmawi Umary dalam bukunya “Materi akhlaq”, sebagaimana 

dikemukakan oleh Mustafa bahwa tujuan pembinaan akhlaq secara umum 

meliputi : 

1. Supaya terbiasa melakukan hal yang baik dan terpuji serta 

menghindari yang buruk, jelek, hina, dan tercela. 
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2. Supaya hubungan kita dengan Allah SWT dan dengan sesama 

makhluk selalu terpelihara dengan baik dan harmonis.
83

 

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan  pembinaan 

akhlaq siwa adalah agar setiap siswa memiliki pengertian baik buruknya suatu 

perbuatan, dan dapat mengamalkanya sesuai dengan ajaran isla dan selalu berakhlaq 

mulia, sehingga dalam pembinaanya dapat tercapai dengan baik. 

b. Tujuan khusus 

1. Menumbuhkan pembentukan kebiasaan berakhlaq mulia dan beradat 

kebiasaan yang baik. 

2. Memantapkan rasa keagamaan pada siswa, membiasakan diri
45

 

berpegang teguh pada akhlaq mulia dan membenci akhlaq yang rusak. 

3. Membiasakan siswa bersikap ridho, optimis percaya diri, menguasai 

emosi, tahan menderita dan sabar. 

4. Membimbing siwa kearah yang sehat yang dapat membantu mereka 

berinteraksi sosial yang baik, mencintai kebaikan untuk orang llain,  

suka menolong, sayang pada yang lemah dan menghargai orang lain. 

5. Membiasakan bersikap sopan santun dalam berbicara dan bergaul 

dengan baik di sekolah maupun di luar skolah. 

                                                           
45

 Ibid, h. 136. 
85 

Zahara Maskanah Tayar Yuusuf, Membina Ketentraman Batin Melalui Akhlaq (Jakarta: 

IND.HILL-CO, 2015), h.34. 
86 

Tayar Yusuf Ilmu, Praktek Mengajar, (Jakarta: IND.HILL-CO), h. 11. 



60 
 

6. Selalu tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan 

bermu’ammalah yang baik.
84

 

 

Hal diatas sejalan dengan tujuan pendidikan akhlaq yaitu “Untuk dapat 

terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji serta menhindari yang buruk, 

tercela dan hina. Selain itu juga supaya hubungan kita dengan Allah SWT dan sesama 

makhluk  selalu terpelihara dengan baik dan harmonis”.
85 

Sedangkan pengajaran 

akhlaq yang dilakukan di sekolah bertujuan agar :
 

a. Mendidik murid murid supaya berlaku sopan santun tdan berakhlaq 

mulia, 

Sesuai dengan ajaran Islam dan asyarakat yang beri’tikad/peradaban 

tinggi. 

b. Membentuk kepribadian murid murid sebagai seorang muslim sejati.  

 

c. Membiasakan sifat sifat yang baik dan perbuatan yang mulia, sopan, 

santun, halus budi pekerti, adil, sabar, serta menjauhi sifat sifat yang 

buruk.
86

 

 

3.  Macam-Macam Akhlaq. 

Ulama akhlaq mengatakan bahwa akhlaq yang baik merupakan sifat para Nabi 

dan orang orang sidiq, sedangkan akhlaq yang buruk merupakan sifat syaitan dan 
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orang-orang tercela. Maka pada dasarnya akhlak itu diabagi menjadi dua macam 

yaitu : 

a. Akhlaq terpuji/akhlaq mahmudah 

Akhlaq mahmudah ialah segala tingkah laku yang baik terhadap tuhan, 

sesame manusia dan akhluk makhluk lain.
87 

 Adapun yang tergolong 

akhlaq yaitu ridha kepada Allah SWT, cinta dan beriman kepada Allah 

SWT, beriman kepada malaikat, kitab, rosul hari kiamat, takdir taat 

beribadah, selalu menepati janji, melaksanakan amanah berlaku sopan 

dalam perbuaan dan ucapan, qona’ah, tawakal, sabar, sukur, tawadhu, dan 

segala sesuatu yang baik menurut pandangan Al-quran dan hadits.
88 

 

akhlaq ini terbagi menjadi dua macam, yaitu : 

1. Akhlaq Kepada Allah SWT 

Akhlaq mulia kepada Allah SWT berarti mengikuti semua perintah 

yang telah disampaikan Allah kepada Rosul yang maha mulia 

Muhammad SAW.
46

 Seluruh perintah tersebut sudah tercatat dalam 

Al-quran dan hadits. 

2. Akhlaq Kepada Sesama Manusia  

Akhlaq terhadap ciptaan allah meliputi segala prilaku, sikap perbuatan, 

adab dan sopan santun, sesama ciptaan allah yang terdiri atas ciptaan 

                                                           
87 

Mahjudin, Akhlaq Tasawuf Mu’jizat Nabi Karomah, Wali Dan Ma’rifah Sufi (Jakarta: Kalam 

Mulia, 2010 ), h. 10. 
88 

Rosihon Anwar, Op.cit., h. 212. 



62 
 

Allah SWT yang ghaib dan ciptaan Allah SWT yang nyata, benda 

hidup dan benda mati. 

3. Akhlaq Kepada Lingkungan  

Yang dimaksud dengan akhlaq kepada lingkungan adalah segala 

sesuatu yang ada disekitar  manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, 

maupun benda tak bernyawa. Pada dasarnya akhlaq pada lingkungan 

bersumber dari  fungsi manusia sebagai khalifah, yaitu menuntut 

adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan terhadap 

alaqm. Ini berarti mengandung pengayoman, pemeliharaan, serta 

bimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya
47

 

 

b.  Akhlaq Tercela / Akhlaq Mazmumah 

Akhlaq mazmumah yaitu”perbuatan buruk terhadap tuhan , sesame manusia 

dan makhluk lain”.
48

 Adapun yang tergolong pada akhlaq yang tidak baik seperti 

takabbur dan menyombongkan diri, musyrik atau mempersekutukan Allah SWT 

dengan makhluknya, murtad atau kafir atau meninggalkan agama Islam, munafiq atau 

menampilkan diri yang bertentangan dengan kemauan hatinya, riya atau selalu 
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menunjukan perbuatan baik yang dilakukannya, israf atau berfoya-foya, hirshun atau 

tidak pernah merasa cukup dan segala perbuatan tercela menurut pandangan Islam.
49

 

6.  Bentuk Metode Pembentukan Akhlaq  

Pada dasarnya sekolah merupakan suatu lembaga yang membantu bagi 

tercapainya cita-cita keluarga dan masyarakat. Sekolah tidak hanya memberikan 

tanggung jaawab, pembinaan dan bantuan terhadap anak-anak yang bermasalah , baik 

daalm belajar, emosional maupun social sehingga dapat tumbuh dan berkembang 

secara optimal sesuai dengan potensi masing-masing.
50

 

Namun hendaknya diusahakan supaya sekolah menjadi lapangan yang baik 

bagi pertumbuhan  dan perkembangan mental dan moral  (Akhlaq) anak didik, 

denangan kata lain, supaya sekolah merupakan lapangan sosial bagi anak didik 

dimana pertumbuhan mental, moral, sosial dan segala aspek kepribadian dapat 

berjalan dengan baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Zakiah Dradjat dalam 

bukunya Ilmu Jiwa Agama, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pendidikan  dan pengajaran (baik guru, pegawai-pegawai, buku-buku, peraturan-

peraturan dan alat-alat) dapat membawa anak didik kepada pembawaan mental yang 

sehat, akhlaq yang tinggi dan pengem bangan bakat, sehingga anak-anak itu dapat 

lega dan tenang dalam pertumbuhannya dan jiwanya tidak dapat goncang.
51

 Adapun 
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proses dalam pembentukan akhlaq ini dapat dilakukan berbagai metode. Metode yang 

dapat digunakan antara lain :  

1. Maua’izhah dan Nasehat yaitu memberi pelajaran akhlaq terpuji serta 

memotivasi pelaksananya dan menjelaskan akhlaq tercela serta 

memperingatkan  atau meningkatkan kebaikan dengan apa-apa yang 

melembutkan hati. Dalam hal ini mau’izhah dapat dilakukan dengan 

berbagai hal yaitu: 

a. Secara langsung, seperti halnya nasehat lukman kepada anaknya 

b. Melalui kisah-kisah, yaitu daya pikat yang dimiliki kisah-kisah 

tersebut bertujuan agar daya pikat tersebut menjadi salah satu sarana 

pembinaan dan pembentukan akhlaq. 

c. Membuat perumpamaan. 

d. Melalui dialog, yaitu berupa tanya jawab untuk menarik perhatian 

pendengar terhadap mau’izhah yang disampaikan. 

 

2. Pembiasaan Akhlaq Terpuji  

        Metode adat kebiasaan  merupakan salah satu metode tepat untuk membina 

akhlaq terpuji dan besar sekali peranan serta hasilnya jika digunakan untuk 

menanamkan nilai-nilai akhlaq tersebut kepada anak-anak. Salah satu lingkup yang 

banyak menggunakan metode pembiasaan dalam bingkai konsep pendidikan Islam 
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adalah lingkup ibadah, dan juga pembiasaan untuk burperilaku Islam yaitu konsisten 

terhadap etika.
52

 

3.  Teman yang baik 

Teman mempunyai peranan yang penting dan menentukan dalam 

pembentukan akhlaq. Jika teman itu seorang yang saleh dan taqwa, ia mempunyai 

peranan dalam mewujudkan ahlaq terpuji, untuk itu hendaklah memilih tema yang 

jujur dan taqwa kepada Allah SWT. Sebaiknya jika anak itu badung dan suka 

melanggar perintah agama, ia mempunyai pengaruh menimbulkan akhlaq tercela. 

Rasul SAW bersabda ”Seorang itu mengikuti agama temannya, hendaklah salah 

seorang kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman.” (HR. ahmad, al-hakim 

dan al-baihaqi dari Abu Hurairah)
53

 

Oleh sebab itulah seorang pendidik harus mengajarkan kepada anak-anak 

didiknya, bahwa orang yang pintar adalah orang yang cermat dalam memilih kawan 

dekat, sehingga ia akan berfikir panjang sebelum menentukan orang yang akan sering 

bergaul dan menemaninya dalam mengarungi hidup ini. 

4. Metode Pahala Dan Sanksi 

Pahala dan sanksi merupakan metode yang sangat efektif dalam pembinaan 

akhlaq terpuji, yaitu bagi yang mengerjakan perbuatan baik, balasanya menurut 
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kepatuhanya terhadap ahlak terpuji itu. Oleh karena itu kepada pendidik yang hendak 

menanamkan ahlaq terpuji kepada anak-anak hendaklah menggunakan metode pahala 

yang bersifat material atau inmaterial guna mencapai tujuan yang diinginkan. Metode 

tersebut dapat dilakukan dengan memberikan sanjungan kepada anak yang berahlaq 

terpuji, memberi uang atau hidayah, atau sekali kali mengangkat sebagai ketua kelas, 

agar, mendorong teman temanya untuk berahlaq terpuji. Metode sanksi juga memiliki 

peran yang cukup berarti, akan tetapi dalam pemberian sanksi harus memperhatikan 

keadaan. Tahapan sanksi adalah sebagai berikut: (1) teguran (2) diasingkan (3) 

pukulan (4) diancam, yaitu diancam dengan murka Allah SWT, diperangi Allah SWT 

dan RasulNya, diancam dengan sanksi akhirat dan dunia. 

5.  keteladanan 

Anak-anak pada usia dini suka meniru apa yang dilakukan orang disekitarnya. 

Apa yang dilakukan orangtua dan guru akan diikuti oleh anak. Oleh karena itu 

keteladanan dan pendidikan merupakan metode yang beerpengaruh dalam 

mempersiapkan dan membentuk aspek moral , spiritual dan etos sosial anak. Apabila 

para pendidik dan orang tua mampu menginternalisasikan pendidikan nilai-nilai 

akhlaq mulia dari sejak dini, maka diharapkan anak kita jadi generasi yang 

berkepribadian yang baik, maupun mengantiisipasi dan berkompetisi diera global. 
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7. Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan dan Pembinaan Akhlaq. 

Untuk menjelaskan faktor faktor yang mempengaruhi akhlaq pada khususnya 

dan pendidikan pada umumnya, ada tiga aliran yang sudah amat popular, yaitu: 

Nativisme, Empirisme, dan Konvergisme. 

Menurut aliran Nativisme bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap 

Pembentuk diri seseorang yaitu faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya berupa 

kecendrungan, bakat, akal, dan lain-lain. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan 

atau kecendrungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi 

baik. Begitu juga dengan akhlaq, apabila seseorang memliki dasar akhlaq yang baik, 

maka dia akan terbiasa dengan perbuatan yang baik. 

Selanjutnya menurut aliran empirisme bahwa faktor yang paling berpengaruh 

terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, 

termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan kepada anak itu baik, maka 

baiklah anak itu, demikian jika sebaliknya, aliran ini tampak lebih begitu percaya 

kepada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan dan pengajaran. Begitu juga 

dengan akhlaq, baik buruknya akhlaq sangat ditentukan oleh lingkungan yang ada di 

sekitarnya khususnya lingkungan keluarga, karena lingkungan mempunyai pengaruh 

yang sangat besar terhadap pembentukkan akhlaq. Pada aliran konvergensi 

berpendapat pembentukan akhlaq dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan 

si anak, dan faktor dari luar  yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara 
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khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial, fitrah dan kecendrungan 

kearah yang baik yang ada di dalam diri manusia dibina secara intensif melalui 

berbagai metode.
54

 Aliran yang ketiga, yakni aliran konvergensi itu tampak sesuai 

dengan ajaran Islam. Hal ini dapat difahami dari ayat dan hadits dibawah ini:  

             

            

 Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. (QS. An-Nahl, 16:78)
55

 

Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa manusia memiliki potensi untuk di 

didik, yaitu  penglihatan, pendengaran, dan hati sanubari. Hal ini sesuai dengan yang 

dilakukan dengan kisah luqman al hakim kepada anaknya sebagai yang terlihat pada 

ayat yang berbunyi 
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Artinya “Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya diwaktu ia 

member pelajaran kepadanya “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah 

SWT. Sesungguhnya yang mempersekutukan Allah benar-benar kedzoliman yang 

besar. Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu 

bapaknya, ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-

tambah dan menyapihnya dalam du tahun. (Q.S. Luqmn 31 : 13-14).
56

 

Ayat tersebut selain menggambarkan tentang pelaksanaan pendidikan yang 

dilakukan Luqman Hakim, juga berisi materi pelajaran, dan yang utama diantaranya 

adalah pendidikan tauhid atau keimanan, karena keimananlah yang menjadi salah satu 

yang pokok yang kokoh bagi pembentukan akhlaq. Kesesuaian teori kovergensi 

tersebut diatas juga sejalan dengan hadits nabi berikut ini  

Artinya : “Setiap anak yang dilahirkan dalam keadan membawa fitrah (rasa 

ketuhanan dan kecendrungan kepada kebenaran)., maka kedua orangtuanya lah yang 

membentuk anak itu menjadi yahudi , nasrani, atau majusi.(H.R.Bukhari). 

 Ayat dan hadist tersebut diatas, selain menggambarkan adanya teori 

konvergensi juga menunjukan dengan jelas bahwa pelaksanan utama dalam 
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pendidikan adalah orang tua. Itulah sebabnya orang tau , khususnya ibu mendapat 

gelar sebagai madrasah,  yakni tempat berlangsungnya pendidikan.
57

 

 Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa faktor yang 

mempengaruhi pembinaan akhlaq pada anak ada dua , yaitu faktor dari dalam 

(potensi fisik, intelektual dan hati atau rohaniah yang di bawa si anak dari sejak 

lahir). Dan faktor dari luar dalam hal ini adalah kedua orangtua di rumah, guru di 

sekolah, dan tokoh-tokoh serta  pemimpin di masyarakat. Melalui kerja sama yang 

baik melalui 3 lembaga tersebut, maka aspek kognitif (pengetahuan), afektif 

(penghayatan), dan psikomotorik (pengalaman) ajaran yang di ajarkan akan terbentuk 

dalam diri anak. Dan inilah yang dikenal dengan manusia seutuhnya. 
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