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ABSTRAK 

 
Pendidikan dan pengajaran di sekolah terutama pendidikan 

agama Islam merupakan hal yang sangat penting didalam pembinaan 

akhlak peserta didik agar tumbuh dan berkembang menjadi insan kamil 
yang cerdas serta terampil sekaligus bertaqwa kepada Allah SWT. 

dengan demikian akan terciptanya masyrakat adil dan makmur. Hal 
tersebut sejalan dengan UU SPN No. 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3, 
pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 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. 
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana upaya 

guru aqidah akhlak terhadap pembinaan akhlak siswa kelas XI di MAN 1 

Pesawaran dan apa sajakah faktor pendukung dan penghambat proses 
pembinaan akhlak siswa kelas XI di MAN 1 Pesawaran. Sedangkan 
metode penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian lapangan (field 

research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan mempelajari secara 
intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu 
sosial individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Sedangkan 

pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang 
mengedepankan penelitian data dengan berlandaskan pada pengungkapan 

apa-apa yang diungkapkan oleh responden dari data yang dikumpulkan 
berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka, misalnya perilaku, 
persepsi, motivasi, dan tindakan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 
upaya guru Pendidikan agama islam dalam membina akhlak siswa 
tersebut ialah dengan melakukan pembiasaan mengucap salam, 

pembiasaan melakukan shalat berjamaah, pembiasaan (hari iman dan 
takwa) himtak, pembiasaan membaca Al-qur’an, melakukan sosialisasi 

sekolah, dan menaati tata tertib sekolah. Faktor pendukung dan 
penghambat proses pembinaan akhlak siswa kelas XI di MAN 1 
Pesawaran. Berdasarkan hasil penelitian faktor pendukung proses 

pembinaan akhlak siswa kelas XI di MAN 1 Pesawaran ialah program 
(hari iman dan takwa) himtak, guru mengingatkan siswa dalam 
berperilaku, dan kegiatan esktrakurikuler. Sedangkan faktor penghambat 

yang di hadapi oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan 
akhlak siswa kelas XI di MAN 1 Pesawaran ialah, kurangnya perhatian 

orang tua kepada siswa, minimnya pengetahuan agama orang tua siswa, 
dan faktor kemajuan teknologi. 

Kata Kunci : Upaya Guru, Pembinaan Akhlak, Siswa. 
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MOTTO 

 

ُحوا ِف اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تَ َفسَّ
يَ ْفَسِح اللَُّه َلُكْم َوِإَذا ِقيَل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يَ ْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم 

(١١ :اجملادلة) َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبير   
“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka 

lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan 

apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”   (Q.S. Al-

Mujaadilah: 11)
1
 

  

                                                             
1  Al-Qur’an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 

2017, 543. 



 

 

 

viii 

PERSEMBAHAN 

 

Teriring rasa tulus, ikhlas dan syukur kepada Allah SWT, 

kupersembahkan karya yang sederhana ini sebagai tanda bukti dan 

cintaku kepada orang-orang yang selalu memberikan makna dalam 

hidupku, terutama untuk:  

1. Ayahanda Rusli Ahmad dan Ibunda Halimah Hamid tercinta, 

yang telah merawat, mendidik dari kecil sampai sekarang dan 

atas seluruh kasih sayang, pengorbanan, nasehat dan 

dukungan serta do’a dan restu keduanya yang selalu 

mengiringi setiap langkah penulis sehingga dapat 

menyelesaikan jenjang perkuliahan ini. Semoga ini menjadi 

langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia, karena 

kusadar selama ini belum bisa berbuat lebih untuk 

membahagiakan ayah dan ibu. Dan semoga ayah dan ibu 

selalu diberi kesehatan serta kebahagiaan oleh Allah SWT.  

2. Saudara kandungku M. Nur Abdullah, Ahmad Zarkasyi, S.H., 

Humaidi, S.Pd., Wildan Hanafi, S.Pt., adikku tersayang 

Qonita Agustina, nenekku tercinta Hj. Masythoh, dan Robi’ah 

yang telah mendukung serta memberikan doa terbaik 

sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

3. Almamaterku Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

  



 

 

 

ix 

RIWAYAT HIDUP 

 

Aghisna Rahmatika, lahir di Gunung Sugih pada tanggal 09 

September 2000. Penulis merupakan putri ke kelima dari 6 bersaudara 

buah hati dari pasangan Ayahanda Rusli Ahmad dan Ibunda Halimah 

Hamid. 

Sebelum memasuki jenjang perguruan tinggi penulis mengawali 

pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Model 1 Pesawaran 

Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran pada tahun 2007, 

dibangku Madrasah Ibtidaiyah penulis aktif diberbagai kegiatan 

ekstrakulikuler diantaranya Marching Band, Paskibra, dan Pramuka. 

Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 1 Pesawaran pada tahun 2012. Ketika di bangku Madrasah 

Tsanawiyah penulis aktif sebagai anggota OSIS, serta kegiatan 

ekstrakulikuler yaitu English Club. Setelah menyelesaikan pendidikan 

di jenjang Tsanawiyah penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung jurusan Ilmu-Ilmu Keagamaan 

pada tahun 2015, ketika duduk dibangku Madrasah Aliyah penulis 

aktif  pada kegiatan ekstrakulikuler Pramuka dan Syarhil Qur’an. 

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung Program Strata 1 Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam melalui jalur SPAN-

PTKIN pada tahun 2018. 

Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa 

Gunung Terang Kota Bandar Lampung selama 40 hari. Selain itu 

penulis juga telah menyelasaikan kegiatan Praktek Pengalaman 

Lapangan (PPL) di SMP AL-AZHAR 1 Bandar Lampung pada tahun 

2021 selama 40 hari. Semasa kuliah penulis aktif dalam berbagai 

kegiatan lomba mewakili antar kampus dan UKM HIQMA sebagai 

anggota Syarhil Qur’an.  

  



 

 

 

x 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobbil ‘alaamiin segala puji dan syukur hanya 

kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat Taufik hidayah 

dan inayahnya. sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 

dengan baik walaupun di dalamnya terdapat banyak kesalahan dan 

kekurangan. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan 

kita Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir dan pemimpin para Rasul 

yang telah membawa cahaya risalah Islam sebagai penuntun umat 

dalam kegelapan. 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

guna mencapai gelar sarjana Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung Jurusan Pendidikan Agama 

Islam. Dalam penulisan skripsi ini, banyak sekali hambatan, masalah, 

atau kesulitan yang penulis hadapi. Namun, berkat bantuan baik moril 

dan materiil serta arahan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak 

maka segala kesulitan dapat dilewati dengan baik. Pada kesempatan 

kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada yang terhormat: 

1. Prof. Dr. Hj. Nirvana Diana, M.Pd. selaku Dekan Fakultas 

Tarbiyah dan keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

2. Dra. Uswatun Hasanah, M.Pd.I selaku pembimbing Akademik 

dan Agus Faishal Asyha, M.Pd.I selaku pembimbing II yang telah 

meluangkan waktu dan konsepnya untuk memberikan bimbingan 

serta arahan agar tersusunnya skripsi ini.  

3. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan Staf pegawai program 

Pendidikan Agama Islam yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, yang telah membimbing dan membantu penulis dalam 

menyelasaikan perkuliahan. 

4. Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan 

fasilitas menyediakan bahan referensi dan informasi. 

5. Kedua orangtuaku tercinta ayahanda Rusli Ahmad dan ibunda 

Halimah Hamid yang telah merawat, mendidik dari kecil sampai 

sekarang dan atas seluruh kasih sayang, pengorbanan, nasehat dan 

dukungan serta do’a dan restu keduanya yang selalu mengiringi 



 

 

 

xi 

setiap langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan jenjang 

perkuliahan ini. 

6. Saudara kandungku M. Nur Abdullah, Ahmad Zarkasyi, S.H., 

Humaidi, Wildan Hanafi, S.Pt, adikku tersayang Qonita Agustina 

dan kakak iparku Eva Nurviana, S.Pd.I., yang selalu memberikan 

do’a dan dukungan kepada saya agar dapat menyelesaikan studi 

ini. 

7. Nenekku tercinta Hj. Masythoh, dan Robi’ah yang telah 

mendukung serta memberikan doa terbaik sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

8. Teruntuk guru ku Ustadz Hi. Dr. Ahmad Rajafi Sahran, M.H.I., 

Ustadz Hi. Noventa Yudiar, S.H.I., M.Sy serta tetehku tersayang 

Naili Adillah Hamhij, M.Pd., yang selalu memberikan do’a dan 

motivasi untuk keberhasilan penulis. 

9. Rommate, Zahra Syifa Andani, S.PWK., Afifah Nabila Kamila, 

dan Khamidah Eka Safitri yang senantiasa memberikan hal positif 

serta meyakinkan penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. 

10. Teruntuk Sahabatku Fatimatuz Zahro, S.Pd., Zu’ama Anggun 

Larasati, Nisa Akilla, S.Pd., Mandadari, Poppy Meliantika Alesia, 

S.Pd., Anisa Najlatus Sholiha, S.P.d, Shofia Syahara Balqis, 

S.Pd., Fara Dwi Anindita, Sabilatul Asma Andani, Annisa Nur 

Safitri, Puji Amelia Sari, yang telah memberikan semangat serta 

motivasi kepada penulis sehingga terlaksananya skripsi ini. 

11. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Tarbiyah, khususnya 

angkatan 2018 jurusan Pendidikan Agama Islam, terutama kelas 

H yang turut memberi motivasi, dan do’a sehingga terlaksanya 

skripsi ini.  

12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) 2021 

di Kecamatan Gunung Terang dan teman-teman Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP 1 Al-Azhar Bandar 

Lampung yang telah menambah pengalaman penulis. 

13. Almamaterku Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung. 

14. Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna 

thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for 

having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna 



 

 

 

xii 

thank me for always being a giver and tryna give more than I 

receive. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

Oleh sebab itu, penulis akan berbahagia apabila mendapatkan kritik 

dan saran yang membangun demi perbaikan untuk penulisan 

kedepannya. Semoga penulisan skripsi ini, baik dalam proses maupun 

hasilnya dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan 

pembaca pada umumnya serta mendapatkan berkah dan Ridho Allah 

SWT., Aamiin.   

 

Bandar Lampung 

Penulis  

 

 

 

            Aghisna Rahmatika 

                         1811010041 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

xiii 

DAFTAR ISI 

 

COVER .............................................................................................. i 

HALAMAN COVER ........................................................................ ii 

ABSTRAK ......................................................................................... iii 

HALAMAN PERNYATAAN ........................................................... iv 

HALAMAN PERSETUJUAN.......................................................... v 

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................... vi 

MOTTO ............................................................................................. vii 

PERSEMBAHAN ............................................................................. viii 

RIWAYAT HIDUP ........................................................................... ix 

KATA PENGANTAR ....................................................................... x 

DAFTAR ISI ..................................................................................... xiii 

DAFTAR TABEL ............................................................................. xv 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................... xvi 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................... xvii 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................. 1 

A. Penegasan Judul ..................................................................... 1 

B. Latar Belakang Masalah......................................................... 4 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian .............................................. 14 

D. Rumusan Masalah .................................................................. 14 

E. Tujuan Penelitian ................................................................... 14 

F. Manfaat Penelitian ................................................................. 15 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan ........................... 15 

H. Metode Penelitian .................................................................. 20 

I. Sistematika Pembahasan ........................................................ 28 

BAB II LANDASAN TEORI ........................................................... 29 

A. Upaya Guru Aqidah dan Akhlak ............................................ 29 

1. Pengertian Upaya Guru Aqidah ...................................... 29 

2. Syarat Kompetensi Guru Aqidah Akhlak ....................... 30 

3. Tugas dan Tanggung Jawab Guru ................................... 35 

4. Peran Guru Aqidah Akhlak............................................. 41 

5. Upaya Guru Aqidah Akhlak Dalam Pembinaan 

Akhlak Peserta Didik ...................................................... 46 

B. Pembelajaran Aqidah Akhlak ................................................ 49 

1. Pengertian Aqidah ........................................................... 50 

2. Pengertian Akhlak ........................................................... 54 

3. Tujuan dan Fungsi Pembelajaran Aqidah Akhlak ............ 58 



 

 

 

xiv 

4. Ruang Lingkup Pembelajaran Aqidah Akhlak................. 59 

C. Materi Aqidah Akhlak Kelas XI Tentang Akhlak 

Pergaulan Remaja (Akhlak Terpuji dan Akhlak Tercela 

Pergaulan Remaja) ................................................................. 64 

1. Akhlak Terpuji ................................................................ 64 

2. Akhlak Tercela ................................................................ 71 

D. Pembinaan Akhlak Peserta Didik ........................................... 76 

1. Pengertian Pembinaan Akhlak ........................................ 76 

2. Sumber Pembinaan Akhlak ............................................ 83 

3. Bentuk-bentuk Pembinaan Akhlak ................................. 85 

4. Tujuan Pembinaan Akhlak ............................................. 91 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN ................................ 93 

A. Gambaran Umum Objek ........................................................ 93 

1. Profil MAN 1 Pesawaran ................................................. 93 

2. Visi, Misi, dan Tujuan MAN 1 Pesawaran ...................... 94 

3. Identifikasi Sekolah ......................................................... 95 

4. Data Pergantian Kepala Sekolah ...................................... 96 

5. Struktur Organisasi .......................................................... 96 

6. Keadaan Guru dan Peserta Didik MAN 1 Pesawaran ...... 98 

7. Keadaan Sarana dan Prasarana ........................................ 100 

B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian ...................................... 101 

1. Upaya Guru Aqidah Akhlak Dalam Pembinaan Akhlak 

Siswa Kelas XI di MAN 1 Pesawaran ............................. 101 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Pembinaan 

Akhlak Siswa Kelas XI MAN 1 Pesawaran .................... 107 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN ................................................. 117 

A. Analisis Data Penelitian ......................................................... 117 

B. Temuan Penelitian ................................................................. 142 

BAB V PENUTUP  ........................................................................... 161 

A. Simpulan ................................................................................ 161 

B. Rekomendasi .......................................................................... 161 

DAFTAR RUJUKAN 

  



 

 

 

xv 

DAFTAR TABEL 

Tabel 3.1 Identifikasi Sekolah .......................................................... 95 

Tabel 3.1 Periodesasi Kepemimpinan MAN 1 Pesawaran ............. 96 

Tabel 3.3 Data Tenaga Pengajar MAN 1 Pesawaran ..................... 98 

Tabel 3.4 Data Siswa MAN 1 Pesawaran ........................................ 99 

Tabel 3.5 Keadaan Sarana dan Prasarana MAN 1 Pesawaran ..... 100 

  



 

 

 

xvi 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi MAN 1 Pesawaran .................... 97 

  



 

 

 

xvii 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Instrumen Penelitian 

Lampiran 2 : Lembar Hasil Wawancara 

Lampiran 3 : Lembar Hasil Wawancara 

Lampiran 4 : Lembar Hasil Wawancara 

Lampiran 5 : Lembar Hasil Wawancara 

Lampiran 6 : Lembar Hasil Wawancara 

Lampiran 7 : Lembar Hasil Wawancara 

Lampiran 8 : Lembar Hasil Wawancara 

Lampiran 9 : Surat Izin Penelitian 

Lampiran 10 : Surat Balasan Sekolah 

Lampiran 11  : Dokumentasi 

Lampiran 12  : Lembar Konsultas 

Lampiran 13 : Hasil Turnitin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk mengetahui batasan pengertian yang terdapat 

dalam judul penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan 

beberapa istilah yang terdapat dalam judul “Upaya Guru 

Aqidah Akhlak Dalam Pembinaan Akhlak Siswa Kelas XI di 

MAN 1 Pesawaran” sebagai berikut: 

1. Upaya 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah 

usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan 

persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).
1
 Menurut Tim 

Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional “upaya 

adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu 

maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan 

sebagainya. 

Poerwadarminta mengatakan bahwa upaya adalah 

usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Peter 

Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah “bagian 

yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang 

harus dilaksanakan.
2
 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa 

upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh 

seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian 

ini di tekankan pada bagaimana usaha guru dalam mencapai 

tujuannya pada saat proses pembelajaran. 

 

2. Guru Aqidah Akhlak 

Guru adalah pendidik profesional, karena secara 

implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul 

sebagian tanggung jawab yang terpikul di pundak orang tua. 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi 

Ketiga), (Jakarta: Balai Pustaka, 2008). 854. 
2 Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Ba.asa Indonesia, (Jakarta: 

Modern Englis. Press, 2005). 1187. 
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Mereka ini tatkala menyerahkan anaknya di sekolah, 

sekaligus melimpahkan sebagaian tanggung jawab 

pendidikan anaknya kepada guru. 

Menurut Moh Fadhil Al-Djamali dalam buku ilmu 

Pendidikan Islam, menyebutkan bahwa guru adalah orang 

yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih 

baik sehingga terangkat derajat kemanusiaannya sesuai 

dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia. 

Marimba mengartikan guru adalah orang dewasa yang 

bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta didik.
3
 

Sedangkan pengertian pendidik (guru) menurut Abdul 

Mujib dan Jusuf Mudzakar sebagaimana yang dikutip 

Mujibuburrahman:  

“Pendidik (guru) berarti juga orang dewasa yang 

bertanggung jawab memberi pertolongan pada peserta 

didiknya dalam perkembangan jasmani dan 

rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, 

mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat 

kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi 

tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Swt, dan 

mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan 

sebagai makhluk individu yang mandiri”.
4
 

Guru Akidah Akhlak adalah tenaga pendidik yang 

diangkat dengan tugas khusus mendidik dan mengajar dalam 

mata pelajaran pendidikan agama Islam.  

Menurut Zakiah Daradjat menyatakan bahwa guru 

adalah pendidik profesional karenanya secara implisit ia 

telah merelakan dirinya menerima dan memikul tanggung 

jawab pendidikan yang terpikul di pundak orang tua. Lebih 

lanjut ia menyatakan bahwa guru adalah seseorang yang 

memiliki kemampuan dan pengalaman yang dapat 

memudahkan dalam melaksanakan peranannya 

                                                             
3 Syafaruddin, dkk, ilmu Pendidikan Islam (Melejitkan Potensi Budaya 

Umum), (Jakarta: .ijri Pustaka Utama, 2012).54. 
4 Mujibuburrahman, “Kontribusi Guru Pai Dalam Mambina Etika 

Berpakaian Islami Siswa SMAN Kota Sabang”, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol: 14 

(Februari 2015). 264. 
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membimbing muridnya. Ia harus sanggup menilai diri 

sendiri tanpa berlebih-lebihan, sanggup berkomunikasi dan 

bekerja sama dengan orang lain. Selain itu, perlu 

diperhatikan pula dalam hal mana ia memiliki kemampuan 

dan kelemahan.
5
 

 

3. Pembinaan Akhlak Siswa 

Pembinaan atau bimbingan merupakan sebuah proses 

kegiatan yang dilakukan oleh individual secara terus 

menerus (continue), agar peserta didik dapat memahami 

dirinya.
6
 Sehingga peserta didik dapat mengontrol diri 

sendiri dan bertindak sesuai dengan tuntutan serta keadaan 

lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Dengan 

demikian, peserta didik diharapkan mampu merasakan 

kebahagiaan dalam hidupnya serta dapat memberikan 

dampak yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada 

umumnya. 

Dari pengertian di atas dapat dirangkum pengertian 

pembinaan merupakan usaha yang dilaksanakan secara 

terus-menerus, sadar, sistematis dan terencana dalam 

membentuk kepribadian dan karakter sesuai dengan potensi 

dan tujuan yang diharapkan.  

Sedangkan menurut Dasuki, Hafidz akhlak secara 

kebahasaan yaitu kata akhlak berasal dari bahasa arab yang 

merupakan bentuk jamak dari khuluq atau khalq, yang 

berarti tabiat atau budi pekerti, kebiasaan atau adat, 

keperwiraan, kesatriaan, kejantanan, atau agama.
7
 

Senada dengan hal tersebut, Al-Qur’an menyebutkan 

bahwa agama itu adalah adat kebiasaan dan budi pekerti 

yang luhur, sebagaimana yang terkandung dalam dua ayat 

Al-Qur’an berikut ini: 

 

                                                             
5 Zakiah Daradjat (et.al), Ilmu Pendidikan Islam, (Bumi Aksara: 

Jakarta,1992). 266. 
6 Sulthon Masyhud, Moh. Khusnurdilo, Manajemen Pondok Pesantren, 

(Jakarta: Diva Pustaka, 2005). 125. 
7 Sahriansyah, Ibadah dan Ak.lak, (Banjarmasin: IAIN Press, 2014). 175. 
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َ )الشعراء: ٧٣٧(   ِإنن َىذَ ا ِإالَّ ُخُلُق اأَلوَِّلْين
 “(agama kami) ini tidak lain hanyalah adat 

kebiasaan orang dahulu.” (Qs. As-Syu’ara : 137). 

 َواِنََّك َلَعٰلى ُخُلٍق َعِظينم ٍ )القلم: ٤(
“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi 

pekerti yang agung.” (Qs. Al-Qalam : 4) 

 

Kedua ayat Al-Qur’an di atas menegaskan tentang 

dua hal. Pertama, bahwa AlQur’an menyebutkan akhlak 

yaitu adat kebiasaan. Kedua, bahwa yang terpenting dalam 

ajaran Islam adalah mengamalkan ajarannya dan berbudi 

pekerti sehingga menjadi kebiasaan sehari-hari. 

Uraian di atas dapat dipahami bahwa pembinaan 

akhlak merupakan usaha sungguh-sungguh dalam rangka 

membentuk anak, dengan menggunakan sarana pendidikan 

dan pembinaan yang terprogram dengan baik dan 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Potensi rohaniah 

yang ada dalam diri peserta didik dibina secara optimal 

dengan cara dan pendekatan yang tepat. Jika program 

pendidikan dan pembinaan akhlak itu dirancang dengan 

baik, sistematik, dibina secara optimal dengan cara dan 

pendekatan yang tepat serta dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh, maka akan menghasilkan peserta didik yang baik 

akhlaknya. 

B. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia pendidikan, baik ilmu pendidikan formal 

maupun ilmu pendidikan nor formal pada umumnya sering 

dijumpai pembahasan mengenai guru. Para pendidik (guru) 

disebut sebagai faktor utama yang menentukan berlangsungnya 

kegiatan pendidikan dan pengajaran. Nana Saodik Sukma 

bependapat bahwasannya pendidikan tanpa adanya kurikulum, 

ruang kelas, dan sebagainya, kegiatan pendidikan masih tetap 
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bisa berjalan, apabila masih ada guru yang bertugas sebagai 

pendidik dan pengajar.
8
 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh 

keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di 

sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk 

mempersiapkan peserta didik supaya dapat memainkan peran 

secara tepat dimasa yang akan datang. Pendidikan merupakan 

pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk 

pendidikan formal dan non formal, serta informal disekolah dan 

diluar sekolah, yang berlangsung seumur hidup dan bertujuan 

mengoptimalkan pertimbangan kemampuan-kemampuan 

individu agar dikemudian hari dapat memainkan peranan hidup 

secara tepat.
9
 

Pendidikan sebagai bentuk kegiatan manusia dalam 

kehidupannya juga menempatkan tujuan sebagai sesuatu yang 

hendak dicapai, baik tujuan yang direncanakan itu bersifat 

abstrak sampai rumusan-rumusan yang dibentuk secara khusus 

untuk memudahkan pencapaian tujuan yang lebih tinggi, hal ini 

dikarenakan pendidikan merupakan bimbingan terhadap 

perkembangan manusia menuju ke arah cita-cita tertentu, maka 

yang merupakan masalah pokok bagi pendidikan adalah 

memilih arah atau tujuan yang akan dicapai. 

Pendidikan dan pengajaran di sekolah terutama pendidikan 

agama Islam merupakan hal yang sangat penting didalam 

pembinaan akhlak peserta didik agar tumbuh dan berkembang 

menjadi insan kamil yang cerdas serta terampil sekaligus 

bertaqwa kepada Allah SWT. dengan demikian akan 

terciptanya masyrakat adil dan makmur. Hal tersebut sejalan 

dengan UU SPN No. 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3, pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

                                                             
8 Abuddin Nata, Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur’an,  (Jakarta : UIN 

Jakarta Press, 2005), 95. 
9 Redja Mudiyarjo, Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal Tentang 

Dasar-dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2002) Cet ke-11. 
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dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 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.
10

 

Demikian untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional 

tersebut maka harus ditempuh melalui proses pendidikan yang 

menyelenggarakannya benar-benar memikirkan tentang 

perkembangan peserta didik terutama dalam perkembangan 

akhlaknya, sehingga tujuan yang diinginkan oleh guru dalam 

menanamkan pengetahuan tentang akhlak kepada peserta didik 

untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam sebuah 

lembaga pendidikan para guru harus memperhatikan akhlak 

peserta didiknya terutama bagi guru mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Sedangkan pendidikan akhlak merupakan 

pendidikan mengenai dasar-dasar moral (akhlak) dan 

keutamaan perangai, tabiat yang dimiliki dan harus dijadikan 

kebiasaan oleh anak sejak kanak-kanak hingga ia menjadi 

mukallaf. Tidak diragukan bahwa keutamaan-keutamaan moral, 

perangai merupakan salah satu buah iman yang mendalam, 

serta perkembangan religius yang benar. 
11

  

Selain itu, pendidikan akhlak juga berperan penting 

sebagai usaha untuk mempersiapkan anak agar kelak menjadi 

manusia yang memiliki sikap, mental, serta jiwa yang kuat. 

Pendidikan akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting 

dalam Islam sedemikian pentingnya akhlak dalam kehidupan 

seorang muslim, baik dalam hubungan kepada sesama manusia 

maupun terhadap Allah SWT., setiap manusia sangat 

dianjurkan untuk berbudi pekerti luhur sesuai apa yang telah 

baginda Rasulullah Muhammad SAW ajarkan, karena beliau 

adalah suri tauladan yang diutus untuk menyempurnakan 

                                                             
10 Darma kesuma, Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di 

Sekolah., (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013). 46. 
11 Abdullah Nasihi Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam (Jakarta: Pustaka 

Am ani,1990). 174. 
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akhlak.
12

 Semua tersemai dalam pribadi baginda Rasulullah 

SAW., terdapat nilai-nilai akhlak yang sangat mulia. Allah 

SWT., berfirman: 

َوٌة َحَسَنٌة ِلَمنن َكاَن يَ رنُجو اللََّو َوالنيَ ونَم  َلَقدن َكاَن َلُكمن ِف َرُسوِل اللَِّو ُأسن
   (١٧:األحزاب)  اآلِخَر َوذََكَر اللََّو َكِثريًا

”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.” (Q.S. Al-Ahzab (33) : 

21)
13

 

 

Muhammad Quraish Shihab sebagaimana disebutkan 

dalam Tafsir al-Mishbahnya, beliau memahami ayat ini bahwa 

kehadiran rasulullah Saw dimuka bumi ini sebagai rahmat buat 

sekalian aklam, kehadirannya tidak hanya membawa seruannya, 

bahkan beliau sebagai suri keteladanan bagi manusia yang telah 

dianugerahkan Allah Swt kepada beliau. Ayat ini tidak 

menyatakan bahwa Kami tidak mengurus engkau untuk 

membawa rahmat, tetapi sebagai rahmat atau agar engkau 

menjadi rahmat bagi seluruh alam.
14

 Sebab, tidak diragukan lagi 

bahwa semua yang ada dalam diri Rasulullah SAW merupakan 

pencapaian karakter yang agung, tidak hanya bagi umat Islam 

tetapi juga bagi umat di seluruh dunia. Dengan demikian, 

semakin jelas bahwa pendidikan gaya Rasulullah SAW 

merupakan penanaman pendidikan karakter yang paling tepat 

bagi anak didik. 

Usaha untuk menumbuhkan potensi dasar akhlak dan 

akidah yang kokoh bergantung pada lingkungan yang pertama 

dan utama yaitu keluarga, orang tua lah yang berperan penting 

dalam penentuan serta bertanggung jawab penuh atas masa 

depan buah hati nya kelak. Sekolah, merupakan lembaga formal 

                                                             
12 Anwar Hrosihon, Aqidah Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 2014). 89. 
13 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya, 

(Surabaya : CV. Pajar Mulia, 2003). 420.  
14 Quraish Shihab, Tafsir Al-misbah, (Jakarta: Menara Ilmu, 2009). 159. 
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yang didirikan sebagai penyelenggara pendidikan secara 

sengaja, terarah dan sistematis oleh para pendidikan profesional 

dengan program yang dituangkan kedalam kurikulum untuk 

jenjang waktu tertentu dan diikuti oleh para peserta didik pada 

jenjang tertentu. Melalui lembaga pendidikan formal ini, peran 

serta fungsi masing-masing pendidik (orang tua dan guru) 

semakin jelas, orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan 

kepada kepala sekolah, sekolah bertanggung jawab untuk 

menjalankan amanah orang tua disebut juga sebagai wali murid. 

Dengan begitu, seorang guru juga harus berusaha 

mengembangkan diri agar lebih kreatif dan inovatif dalam 

memberikan materi pelajaran terutama pada mata pelajaran 

aqidah akhlak dengan menggunakan beberapa pendekatan 

seperti pendekatan emosi, pengalaman, pengamalan, serta 

pembiasaan secara fungsional dan juga pendekatan keteladanan. 

Sehingga dapat dipahami dalam proses pendidikan 

manusia, kedudukan akhlak dipandang sangat penting karena 

menjadi pondasi dasar sebuah bangunan diri yang nantinya akan 

jadi bagian dari masyarakat. Akhlak dalam Islam memiliki nilai 

yang mutlak karena persepsi antara akhlak baik dan buruk 

memiliki nilai yang dapat diterapkan pada kondisi apapun. Hal 

ini sesuai dengan fitrah manusia yang menempatkan akhlak 

sebagai pemelihara eksis-tensi manusia sebagai makhluk Allah 

yang paling mulia.
15

 Akhlaklah yang membedakan manusia 

dengan makhluk yang lainnya, sebab tanpa akhlak, manusia 

akan kehilangan derajat sebagai hamba Allah paling terhormat. 

Allah SWT., berfirman: 

ِويٍ  َسِن تَ قن َنا اإلننَساَن ِف َأحن َفَل َساِفِلْيَ ُُثَّ (٤)َلَقدن َخَلقن ِإال الَِّذيَن (٥)َرَددننَاُه َأسن
ُر ََمنُنونٍ  ٌر َغي ن    (٦-٤النت:)  ( ٦) آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت فَ َلُهمن َأجن

Artinya:”Sesungguhnya Kami telah menciptakan 

manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian 

Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya 

(neraka), Kecuali orang-orang yang beriman dan 

                                                             
15 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Kuliah Akhlaq, (Yogyakarta: Lembaga 

Pengkajian dan Pengamalan Islam , 2005). 65. 
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mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang 

tiada putus-putusnya.” (Q.S. At-Tin (95) : 4-6)
16

 

 

Menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar bahwasannya di 

antara makhluk Allah diatas permukaan bumi ini, manusialah 

yang diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk; bentuk 

lahir dan bentuk batin. Bentuk tubuh dan bentuk nyawa. Bentuk 

tubuhnya melebihi keindahan bentuk tubuh hewan yang lain, 

tentang ukuran dirinya, tentang manis air-mukanya, sehingga 

dinamai basyar, artinya wajah yang mengandung gembira, 

sangat berbeda dengan binatang yang lain. Dan manusia diberi 

pula akal, bukan semata-mata nafasnya yang turun naik. Maka 

dengan perseimbangan sebaik-baik tubuh dan pedoman pada 

akalnya itu dapatlah dia hidup di permukaan bumi ini menjadi 

pengatur. Kemudian itu Tuhan pun mengutus pula Rasul-rasul 

membawakan petunjuk bagaimana caranya menjalani hidup ini 

supaya selamat. 

Kemudian, dengan adanya pendidikan aqidah akhlak pula 

siswa akan memiliki perbedaan dengan makhluk lainnya. Pada 

akhirnya, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pendidikan 

aqidah akhlak dapat dipandang sebagai suatu wadah untuk 

membina akhlak serta pengembangan pengetahuan (kognitif), 

sikap (afektif), serta (psikomotorik). 

Dari kenyataan yang ada, guru dalam pembelaran Aqidah 

Akhlak masih menggunakan metode konvensional yaitu 

ceramah murni. Dengan metode ceramah yang monoton siswa 

kurang tertarik dalam proses pembelajaran dan menjadikan 

siswa rendah dalam hasil belajarnya. Oleh karena itu diperlukan 

adanya inovasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut dengan 

menggunakan metode yang lebih bervariasi. Metode 

pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan 

untuk lebih menerapkan implementasi dari apa yang telah 

                                                             
16 Al-Qur’an Tajwid dan Terjema.annya, (Jakarta : PT Syaamil Cipta 

Media, 2002). 597. 
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direncanakan dan disusun dalam bentuk kegiatan nyata serta 

praktis agar tercapainya tujuan pembelajaran.
17

 

Berdasarkan definisi atau pengertian metode pembelajaran 

yang dikemukakan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

metode pembelajaran merupakan suatu cara atau startegi yang 

dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses belajar pada diri 

siswa untuk mencapai tujuan. 

Tujuan proses pembelajaran termasuk aqidah akhlak, 

metode pembelajaran mempunyai peran yang sangat penting 

dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Tanpa metode, 

suatu pesan pembelajaran tidak akan dapat berproses secara 

efektif dalam kegiatan belajar mengajar ke arah yang tercapai.
18

 

Hasil Pra-Survey pada tanggal 26 Agustus 2021 hasil 

wawancara yang diproleh dari Guru Aqidah Akhlak bahwa 

mengenai upaya guru aqidah akhlak terhadap pembinaan akhlak 

sangatlah berperan penting terutama peran pembinaan akhlak 

kepada peserta didik dilingkungan MAN 1 Pesawaran 

khususnya beliau menyatakan bahwa, pendidikan dan 

pembinaan agama akan selalu sukses apabila ajaran agama itu 

hidup dan tercermin dalam pribadi remaja, adapun upaya yang 

dilakukan dalam pembinaan akhlak yaitu dengan cara 

memberikan contoh seperti halnya dalam sikap, tingkah laku, 

cara berpakaian, berbicara serta dalam menghadapi persoalan 

dan keseluruhan pribadinya. 

 

Wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah MAN 1 

Pesawaran yang menyatakan bahwa: 

“Betapa pentingnya menerapkan contoh dikalangan 

peserta didik karena guru adalah seorang yang “digugu” 

atau yang diikuti segala sifat dan perilakunya, tentunya 

semua itu sangatlah berkaitan dengan keikutsertaan mata 

pelajaran aqidah akhlak sebagai salah satu upaya untuk 

memberikan pembinaan-pembinaan kepada peserta didik. 

Peran guru Aqidah Akhlak sudah cukup maksimal, guru 

                                                             
17 Oemar .amali, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001). 

44. 
18 Oemar .amali, 45. 
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merupakan keteladanan sebagai contohnya peserta didik 

berjabat tangan dengan guru sebelum dan sesudah 

pelaksanaan proses belajar, menggunakan bahasa yang 

baik dan sopan, serta guru juga tidak akan pernah bosan 

memberikan nasihat agar peserta didik menghormati 

yang lebih tua.”
19

 

 

“Guru Aqidah Akhlak telah mencerminkan tingkah laku 

yang baik dan dijadikan sebagai panutan dan contoh 

tauladan bagi peserta didik MAN 1 Pesawaran, akan 

tetapi realitanya masih ada sebagian peserta didik yang 

tidak dapat diberikan arahan secara langsung. Dari 10 

peserta didik yang dijadikan sebagai sampel ternyata 

hanya ada 3 peserta didik yang akhlaknya tergolong baik, 

2 peserta didik berakhlak cukup baik, sementara 5 

peserta didik tergolong kurang memiliki akhlak yang 

baik. Rata-rata akhlak peserta didik yang kurang baik 

ditunjukkan dengan sikap dan perilaku yang kurang rapih 

dalam berpakaian, berbicara yang kurang sopan (kotor) 

dan kasar, menyalahgunakan alat elektronik, berkelahi, 

merokok, keluar kelas saat kegiatan belajar mengajar 

berjalan, dan lain-lain.”
20

 

 

Perubahan zaman telah merubah gaya hidup seseorang 

terutama dikalangan remaja kebanyakan remaja sangat aktif 

dalam memanfaatkan teknologi yang ditawarkan diera 

globalisasi saat ini. Kehidupan remaja saat ini sering 

dihadapkan apda permasalahan yang begitu kompleks dan hal 

ini perlu mendapat perhatian.  

Dalam ajaran agama Islam, mewajibkan kepada seluruh 

umat  Islam untuk melaksanakan pendidikan. Karena menurut 

ajaran Islam, pendidikan juga merupakan kebutuhan hidup 

                                                             
19 Hasil wawancara peneliti dengan (Bapak Rasibuan, S.Ag, M.M) selaku 

Waka Kesiswaan di MAN 1 Pesawaran, hari senin 28 Februari 2022 jam 09.00 WIB 
20 Hasil wawancara peneliti dengan pendidik (Ibu Resti Amelia, S.Pd.I) 

selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak kelas XI MAN 1 Pesawaran, hari senin 28 

Februari 2022 jam 10:30 WIB 
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manusia yang mutlak harus dipenuhi, demi untuk mencapai 

kesejahteraan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan 

pendidikan itu pula manusia akan mendapatkan berbagai 

macam ilmu pengetahuan untuk bekal dan kehidupannya.
21

 

Ilmu pengetahuan yang didapatkan anak disekolah belum 

tentu dapat diterapkan dan diaplikasikan oleh anak dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini perilaku seorang anak 

tidak akan lepas dari pendidikan agama yang dari kecil 

diajarkaan oleh orang tua agar seorang anak memahami bahwa 

segala macam perbuatan akan dipertanggung jawabkan di 

akhirat sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Qur’an: 

 

ِدين َمنن يََّشاۤءُ    (۳۹ النحل:) َولَُتسن  َُلنَّ َعمَّا ُكننُتمن تَ عنَمُلوننَ  ۗ  َويَ هن

“Dan sesungguhnya kau akan ditanyai tentang apa yang 

telah kamu kejakan”  

(Q.S. An-Nahl (16) : 93)
22

 

 

Maka dari itu pembinaan akhlak melalui materi pelajaran 

aqidah akhlak yang diterapkan di sekolah dibutuhkan untuk 

menanamkan pemahaman pada anak, bahwasanya segala 

bentuk perilaku baik itu yang terpuji ataupun tercela akan 

menjadi tanggung jawab setiap manusia baik di dunia maupun 

diakhirat. 

Salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah semakin 

menurunnya tata krama kehidupan sosial dan etika moral 

remaja dalam praktik kehidupan baik itu dalam sekolah, rumah, 

maupun lingkungan masyarakat. Seperti yang kita temui terjadi 

banyak kasus penyimpangan norma, baik itu norma agama 

maupun sosial, berupa tawuran, pembunuhan, penyalahgunaan 

narkotika serta perilaku negatif lainnya. Pembinaan akhlak 

menjadi sangat penting dalam usaha mencegah efek negatif dari 

perkembangan zaman. Sehingga dari masalah-masalah tersbut 

                                                             
21 Zuhairini, Dra.dkk, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta, Bumi Aksara, 

1992). 98. 
22 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjema., (Surabaya : CV. Pajar 

Mulia, 2003). 277. 
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di atas perlu adanya suatu upaya yang harus dilakukan oleh 

guru khususnya guru Aqidah Akhlak dalam meningkatkan 

akhlak peserta didik khususnya tingkah laku, agar peserta didik 

memiliki Akhlakul Karimah yang sesuia dengan ajaran Islam, 

dengan tujuan agar tidak terjadi perilaku menyimpang baik di 

sekolah, keluarga, maupun tempat mereka tinggal. 

Berdasarkan karakteristik diatas maka sangat jelas bahwa 

dalam pelajaran aqidah akhlak secara konsisten menaruh 

perhatian pada perilaku yang tampak. Karena dengan adanya 

berbagai pelanggaran-pelanggaran perilaku yang negatif dapat 

dilakukan oleh anak-anak di sekolah. Maka dalam perhatian ini 

akan meneliti mata pelajaran akidah akhlak. Karena di dalam 

mata pelajaran aqidah akhlak terdapat materi-materi yang 

mengantarkan seorang anak untuk menjadi pribadi yang mulia, 

terutama dalam pembinaan akhlakul karimah.  

MAN 1 Pesawaran yang memiliki visi sebagai madrasah 

yang unggul dan islami yang di dalamnya mengajarkan mata 

pelajaran akidah akhlak, yang secara tidak langsung pendidikan 

keagamaannya dan pembinaan akhlaknya berbeda dengan 

sekolah-sekolah umum lainnya. MAN1 pesawaran dengan 

jumlah peserta didik sebanyak 710 siswa dan siswi memiliki 21 

kelas dengan 2 jurusan yaitu IPA dan IPS. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, nampak 

adanya kesenjangan antara mata pelajaran Aqidah Akhlak 

dalam pembinaan akhlak siswa. Adanya kesenjangan inilah 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang upaya guru 

Aqidah Akhlak dalam pembinaan akhlak siswa, agar siswa 

diharapkan dapat mengimplementasikan apa yang sudah mereka 

dapat daripada mata pelajaran Aqidah Akhlak dengan 

menerapkan akhlakul karimah dikehidupan sehari-hari, dengan 

memiliki sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan harapan 

guru, orang tua, dan masyarakat. Untuk itu peneliti memberi 

judul dalam penelitian ini yaitu “UPAYA GURU AQIDAH 

AKHLAK DALAM PEMBINAAN AKHLAK SISWA 

KELAS XI  DI MAN 1 PESAWARAN” 
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C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di MAN 1 

Pesawaran khusus nya dikelas XI di peneliti lebih fokus 

mengenai masalah perilaku siswa yang kurang baik, seperti 

kurang sopan terhadap guru, menyalahgunakan alat 

elektronik, berkelahi, merokok, keluar kelas saat kegiatan 

belajar mengajar berjalan, dan lain-lain. Melihat fenomena 

tersebut sangat berkaitan erat dengan masalah akhlak dan 

terdapat di mata pelajaran aqidah akhlak, maka peneliti 

memfokuskan permasalahan ini difokuskan pada upaya guru 

aqidah akhlak dalam pembinaan akhlak siswa Kelas XI. 

 

2. Subfokus Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka subfokus dari 

penelitian ini adalah: 

a. Upaya guru aqidah akhlak dalam pembinaan akhlak 

siswa kelas XI di MAN 1 Pesawaran 

b. Faktor pendukung dan penghambat proses pembinaan 

akhlak siswa kelas XI di MAN 1 Pesawaran. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus dan sub fokus masalah diatas, 

penelitian ini berfokus pada: 

1. Bagaimana upaya guru aqidah akhlak dalam pembinaan 

akhlak siswa kelas XI di MAN 1 Pesawaran? 

2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat proses 

pembinaan akhlak siswa kelas XI di MAN 1 Pesawaran? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya guru aqidah akhlak 

dalam pembinaan akhlak siswa kelas XI di MAN Pesawaran. 

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung 

dan penghambat proses pembinaan akhlak siswa kelas XI di 

MAN 1 Pesawaran. 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat antara lain: 

1. Bagi Sekolah 

a. Sebagai pengetahuan perkembangan ilmu pengetahuan 

tentang hubungan antara pendidikan aqidah akhlak 

terhadap pembinaan akhlak siswa. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan mutu 

dan kualitas pendidikan aqidah akhlak terhadap pembinaan 

akhlak siswa. 

c. Sebagai bahan evaluasi terhadap proses pembelajaran 

aqidah akhlak yang telah berlangsung di MAN 1 

Pesawaran.  

2. Bagi Peneliti 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah spektrum 

khazanah keilmuan dalam bidang Pendidikan Agama 

Islam. 

b. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana 

Strata satu (S1) dalam bidang pendidikan UIN Raden 

Intan Lampung 

3. Bagi civitas akademik 

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbang 

khazanah ilmu pengetahuan kepada semua insan akademisi. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Muhammad Saifulloh,Nur Hasan, dan Lina Nur Atiqah Bela 

Dina dalam jurnal nya yang berjudul “Upaya Guru Aqidah 

Akhlak Dalam Pembentukan Karakter Siswa di MA 

Muallimin Jagalan Malang” permasalahan yang dibahas 

adalah bagaimana perkembangan pendidikan karakter peserta 

didik MA Muallimin Jagalan Malang. Berdasarkan observasi 

yang dilakukan, Karakter siswa di MA MUALLIMIN cukup 

baik dan sopan kepada guru, orangtua, ataupun masyarakat 

lingkungan sekolah dan masyarakat lingkungan rumah. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dari penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa karakter siswa di MA 
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Muallimin Malang cukup baik dan sopan kepada 

guru,orangtua,ataupun masyarakat lingkungan sekolah dan 

masyarakat lingkungan rumah meskipun ada beberapa siswa 

yang berkarakter kurang baik dikarenakan berasal dari 

keluarga ataupun juga dari lingkungan masyarakat yang 

kurang baik juga sehingga karakter yang kurang baik tersebut 

masih saja di lakukan ataupun dibawa ke lingkungan sekolah. 

Sedangkan Upaya guru akidah akhlak dalam membentuk 

karakter siswa di MA Muallimin Malang upaya guru akidah 

akhlak dalam membentuk karakter siswa di MA Muallimin 

Jagalan Malang sangat besar untuk memperbaiki karakter 

siswa dikarenakan karakater siswa bermacam macam karna 

akhlak adalah akhlak itu menurut guru akidah akhlak di MA 

Muallimin 70% sedangkan akhlak di materi itu 30%.guru 

akidah akhlak tidak langsung mengajarkan tentang materi 

tetapi guru mengenal karakter siswa pada semester pertama 

dikarenakan guru mengetahui bahwa siswa di MA Muallimin 

berasal dan bergaul dari lingkungan yang bermacam macam 

dan juga dari keadaan keluarga yang bermacam macam.selain 

itu juga guru juga meminta tolong kepada orangtua untuk 

membantu mendidik karakter siswa ketika berada di 

lingkungan rumah.adapun ketika guru mendapati siswanya 

yang melanggar atau tidak patuh ketika dinasehati maka guru 

melakukan skors yakni berupa belajar diruang guru tidak 

pernah guru atau sekolah memberikan sanksi berupa 

dropout.23
 

2. Maisyanah, DKK dalam jurnalnya yang berjudul “Strategi 

Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Akhlakul 

Karimah Peserta Didik”. Adapun kesimpulan dari penelitian 

ini ialah: 1) Melaksanakan peraturan atau menggunakan 

metode hukuman kepada peserta didik, 2) Menganggendakan 

kegiatan pembiasaan kepada peserta didik yang bersifat 

edukatif, 3) Menjadi teladan bagi peserta didik, dalam hal ini 

semua pihak sekolah harus bisa bekerja sama, 4) Memberikan 

                                                             
23 Muhammad Saifulloh, Nur Hasan, dan Lia Nur Atiqoh Bela Dina, 

“Upaya Guru Akidah Akhlak Dalam Pembentukan Karakter Siswa di MA Muallimin 

Jagalan Malang”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 11, (2011). 35. 
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penghargaan atau apresiasi kepada peserta didik, 

5)Memberikan pembelajaran pendidikan agama islam (PAI) 

6) Membiasakan shalat dzuhur dan duha secara berjamaah, 7) 

Membaca Al-Qur’an secara bersama-sama, seperti 

mengadakan khataman Al-Qur’an sebagai kegiatan rutin, 

8)Mendirikan pondok pesantren untuk mendalami ilmu 

agama.12 Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif 

kualitatif dengan memfokuskan pembahasan mengenai 

strategi guru pendidikan agama islam dalam membentuk 

akhlak peserta didik. Perbedaanya ialah penelitian ini lebih 

menekankan kepada membentuk akhlakul karimah peserta 

didik, sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti ialah 

pembinaan akhlak.
24

 

3. Khoirul Azhar dan Izzah Sa’idah dalam jurnalnya yang 

berjudul “Studi Analisis Upaya Guru Aqidah Akhlak Dalam 

Mengembangkan Nilai Moral Peserta Didik di MI Kabupaten 

Demak” Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya guru 

akidah akhlak dalam mengembangkan potensi nilai moral 

peserta didik dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi 

pendukung dan penghambat dalam pengembangan potensi 

nilai moral peserta didik. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian lapangan (field research) dengan teknik analisis 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa: 1) 

Upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengembangkan 

potensi nilai moral peserta didik adalah dengan menggunakan 

metode dan strategi Aadah, qudwah, mau’idzoh, menciptakan 

iklim religius di madrasah, membangun sikap mental, 

menanamkan nilai karakter, memberikan program bimbingan 

dan konseling (BK), melalui kegiatan ekstrakurikuler dan 

PHBI (Peringatan Hari Besar Islam), dan melakukan kerja 

sama dengan pihak lain dan mekanisme kontrol atau 

mulahadzah. 2) faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam 

perkembangan potensi nilai moral peserta didik yaitu: faktor 

genetika (hereditas), fungsional, lingkungan sekolah yang 

                                                             
24 Maisyanah, DKK, Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Membentuk Akhlakul Karimah Peserta Didik, Jurnal Ilmu Prodi Pendidikan Agama 

Islam Vol. 12 No 01, (2020). 15. 
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kondusif, dan pengaruh positif teman sebaya. Faktor 

penghambat meliputi bawaan yang buruk dari orang tua, 

emosi anak yang belum stabil, faktor usia, keadaan keluarga 

yang disfungsional, pengaruh negatif teman sebaya, pengaruh 

negatif masyarakat, pengaruh negatif televisi, dan kuantitas 

dan kualitas tenaga pendidik yang masih rendah.
25

 

4. Arif Nurhadi dan Agus Sarifuddin dalam jurnalnya yang 

berjudul “Upaya Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan 

Kecerdasan Emosional Siswa Kelas VIII di MTs Ibnu 

Taimiyah Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Tahun 

Ajaran 2019/2020” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana kondisi kecerdasan emosional siswa di 

MTs Ibnu Taimiyah, upaya guru akidah akhlak dalam 

meningkatkan kecerdasan emosional siswa. Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah 

Pertama: emosional siswa sebagai berikut: Rasa takut, labil, 

jail, egois, cemas, cepat terpengaruh oleh teman yang tidak 

baik dan khawatir. Kedua: upaya guru adalah: memberikan 

pemahaman tentang emosional memberikan hukuman kepada 

siswa yang melanggar peraturan sekolah, berkomunikasi 

dengan orangtua siswa, memberikan nasehat. Ketiga: Faktor 

pendukung Adanya kerja sama antar guru, lingkungan 

sekolah, keteladan para guru-gurunya dan peraturan sekolah. 

Keempat: faktor penghambat Pemberian nasehat secara 

individu belum efektif, Masih ada campur tangan dari orang 

tua siswa, siswa belum memeliki kesadaran yang tinggi dalam 

belajar, cepat terpengaruh dengan teman yang tidak baik dan 

Kesolidan antara siswa dan guru masih kurang. Kelima: setiap 

guru khususnya wali kelas harus mengingat keutamaan ikhlas, 

Menumbuhkan kesadaran siswa pentingnya belajar, 

Mengingatkan siswa pentingnya memilih teman yang baik. 

                                                             
25 Khoirul Azhar, Izzah Sa’idah, “Studi Analisis Upaya Guru Aqida. 

Akhlak Dalam Mengembangkan Nilai Moral Peserta Didik di MI Kabupaten 

Demak”, Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan, Vol. 10, No. 2. (2017). 83. 
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memberikan Sanksi (Punishment) kepada santri yang tidak 

menaati peraturan sekolah.
26

 

5. Apriyani, Tamyiz, dan Sarpendi dalam jurnalnya yang 

berjudul “Upaya Guru Akidah Akhlak Dalam 

Mengimplementasikan self Control (Kontrol Diri) Pada Siswa 

Kelas X IPA Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadiin Lampung 

Selatan Tahun Pelajaran 2020/2021” permasalahan pada 

penelitian ini adalah seberapa efektif upaya guru aqidah 

akhlak dalam menanamkan pengendalian diri (self control) 

pada siswa kelas X IPA di Madrasah Aliyah Hidayatul 

Mubtadiin Lampung Selatan. Metode penelitian yang 

digunakan yakni kualitatif dengan jenis deskriptif, serta 

penelitian ini terfokus pada uji validitas menggunakan 

triangulasi yang mengacu pada triangulasi sumber, teknik dan 

waktu. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat siswa 

yang belom bisa mngontrol dirinya sendiri, sehingga peran 

guru aqidah akhlak sangatlah penting untuk merubah perilaku. 

Upaya yang dilakukan melalui tiga cara yaitu Cognitive 

Control, Behavior Control, Decision Control. Selain itu, 

terdapat pula faktor penghambat dan pendukung guru aqidah 

akhlak dalam menerapkan control diri yaitu yang pertama, 

adanya perubahan lingkungan. Yang kedua, adalah hak-hal 

yang bersifat internal, yaitu karakteristik didalam diri remaja 

yang membuat relatif lebih bergejolak dibandingkan dengan 

masa lainnya.
27 

  

                                                             
26 Arif Nurhadi, Agus Sarifuddin, “Upaya Guru Akidah AkhlakDalam 

Meningkatkan Kecerdasan Emosional Siswa Kelas VIII di MTs Ibnu Taimiyah. 
Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Tahun Ajaran 2019/2020”, Jurnal Prosa PAI, 

Vol. 2, No. 2, (2020). 96. 
27 Apriyani, Tamyiz, dan Sarpendi, “Upaya Guru Akidah AkhlakDalam 

Mengimplementasikan self Control (Kontrol Diri) Pada Siswa Kelas X IPA Madrasa. 
Aliyah Hidayatul Mubtadiin Lampung Selatan Ta.un Pelajaran 2020/2021”, Jurnal 

Pemikiran dan .ukum Islam, Vol. 1, No. 2, (2021). 78. 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Lokasi Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang Peneliti gunakan adalah 

penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian 

yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial 

individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. 

 

“Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah 

kualitatif yaitu penelitian yang mengedepankan 

penelitian data dengan berlandaskan pada 

pengungkapan apa-apa yang diungkapkan oleh 

responden dari data yang dikumpulkan berupa kata-

kata, gambaran dan bukan angka-angka, misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.”
28

 

 

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan 

dan lain-lain.
29

 

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang 

digunakan sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-

kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan 

melakukan studi pada situasi yang dialami.
30

  

Berdasarkan pendapat di atas dapat difahami bahwa, 

penelitian kualitatif ialah penelitian untuk membahas 

gambaran yang lebih jelas mengenai situasi-situasi sosial 

atau kejadian sosial dengan menganalisa dan menyajikan 

fakta secara sistematik sehingga dapat dengan mudah 

                                                             
28Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung 

: Alfabeta, 2017). 9. 
29 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2015). 6. 
30 Juliansya. Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2011). 34. 
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difahami dan disamakan Aqidah Akhlak tanpa melakukan 

perhitungan statistik. 

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan sikan suatu gejala, peristiwa, kejadian 

yang terjadi saat sekarang.
31

 

 

 “Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa, 

penelitian deskriptif yaitu data yang dikumpulkan 

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. 

Laporan ini berisi kutipan-kutipan data untuk 

memberi gambaran penyajian laporan. Data 

diperoleh dari naskah wawancara, catatan lapangan, 

foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau 

memo, dan dokumen resmi lainnya.
32

 

Selanjutnya pengertian penelitian deskriptif ialah 

penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi 

tentang fakta-fakta di lapangan.
33

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat difahami 

bahwa, penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian 

lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Dalam penelitian lapangan yang 

digunakan oleh peneliti ini adalah untuk mengamati atau 

mencari informasi, fakta-fakta, keadaan, fenomena dan 

peristiwa yang terjadi mengenai bagaimana Upaya Guru 

Aqidah Akhlak Terhadap Pembinaan Akhlak Siswa Kelas 

XI di MAN 1 Pesawaran. 
  

                                                             
31 Juliansya. Noor, Metodologii Penelitian. 34. 
32 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 11. 
33 Fadil Yudia Fauzi, Ismail Arianto, Etin Soli.atin, Jurnal PPKN UNJ 

Online (Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Upaya 

Pembentukan Karakter Peserta Didik). 11. 
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b. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kelas XI 

MAN 1 pesawaran. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah sumber-sumber yang 

dimungkinkan seorang peneliti mendapatkan sejumlah 

informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam sebuah 

penelitian.
34

 Adapun sumber data yang peneliti gunakan 

dalam menyusun karya ilmiah ini dikelompokkan menjadi 

dua, yakni data primer dan data sekunder. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat difahami bahwa, 

sumber data sekunder dikenal sebagai data-data pendukung 

atau pelengkap data utama yang digunakan oleh peneliti. 

Jenis data sekunder misalnya dapat berupa gambar-gambar, 

dokumentasi, grafik, manuscrip, tulisan-tulisan tangan, dan 

berbagai dokumentasi lainnya. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan.  

Dalam rangka untuk memperoleh data yang alami 

dan obyektif dilokasi penelitian, mutlak kiranya seorang 

peneliti menggunakan bermacammacam metode 

pengumpulan data untuk mencari  tujuan penelitian tersebut. 

Adapun peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan 

metode sebagai berikut :
35

 

a. Metode Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara tanya jawab atau dialog 

                                                             
34 Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif, (Jakarta : 

Referensi, 2013). 107. 
35 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. 224. 
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secara lisan dengan pewawancara dengan responden atau 

orang yang di interview dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Pedoman wawancara berisi tentang uraian data yang 

akan diungkap yang biasanya dituangkan melalui bentuk 

pertanyaan agar proses wawancara berjalan dengan baik. 

Dari beberapa jenis metode interview yang ada, 

penulis menggunakan jenis interview Wawancara Tak 

Berstruktur, wawancara ini merupakan wawancara yang 

bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah disusun secara sistematis dan 

lengkap dalam pengumpulan datanya. Dalam metode 

wawancara bebas tak berstruktur ini yang digunakan 

hanyalah garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan.
36

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami 

bahwa, metode wawancara adalah metode pengumpulan 

data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung 

satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang 

mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang 

diwawancarai. Sedangkan metode wawancara ini peneliti 

gunakan untuk mendapatkan data mengenai 

Bagaimanakah upaya guru Aqidah Akhlak terhadap 

prmbinaan akhlak siswa MAN 1 Pesawaran dari 

responden yaitu wawancara ditujukan kepada Guru 

Aqidah Akhlak dan Siswa. 

Obyek yang diwawancarai diantaranya: 

1) Kepala sekolah MAN 1 Pesawaran. 

2) Guru mata pelajaran aqidah akhlak kelas XI MAN 1 

Pesawaran.  

3) Siswa kelas XI MAN 1 Pesawaran. 

  

                                                             
36Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D. 333. 
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b. Metode Observasi 

Nasution menyatakan bahwa observasi adalah 

dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan diperoleh melalui observasi. Melalui 

observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna 

dari perilaku tersebut.
37

 Adapun jenis observasi yang 

akan dilakukan oleh peneliti adalah: 

1) Observasi partisipasi pasif, yang berarti peneliti 

datang di tempat kegiatan yang ikut diamati tetapi 

tidak ikut terlibat di dalamnya. 

2) Observasi terus terang, yang berarti peneliti 

melakukan pengumpulan data dan menyatakan terus 

terang bahwa sedang melakukan penelitian kepada 

sumber data. 

3) Observasi terstruktur, yang berarti dimana peneliti 

melakukan observasi yang berpedoman dengan apa 

yang sudah dipersiapkan tentang apa yang akan di 

observasi.
38

 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat difahami 

bahwa, metode observasi ini digunakan untuk mengamati 

kegiatan Guru Aqidah Akhlak dan siswa serta kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan akhlak 

yang dilakukan dan mengumpulkan data antara lain, 

mengamati lokasi penelitian dan lingkungan sekitar, serta 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Guru Aqidah 

Akhlak dan siswa serta apakah faktor pendukung dan 

penghambat yang dialami guru Aqidah Akhlak dalam 

pembinaan akhlak siswa MAN 1 Pesawaran. 

  

                                                             
37 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. 310. 
38 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. 279. 
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c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan suatu metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisasi 

isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Dalam menggunakan metode ini peneliti 

menganalisa data melalui dokumen-dokumen, buku, 

peraturan-peraturan, RPP, catatan harian, laporan 

kegiatan dan sebagainya. 

Melihat keterangan diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa dokumentasi merupakan kumpulan data-data atau 

informasi yang dibukukan sehingga data yang diperlukan 

tinggal melihat dalam dokumen tersebut. 

 

d. Metode Analisis Data 

Setelah semua data yang diperlukan peneliti melalui 

responden terkumpul, maka selanjutnya adalah 

pengolahan data dengan langkah- langkah diantaranya: 

1) Reduksi 

Mereduksi data berarti menerangkan, memilih 

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan membuang yang tidak perlu. 

Dengan demikin data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah 

peneliti mengumpulkan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan.
39

 

Data yang telah direduksi akan memberikan 

sebuah gambaran yang lebih spesifik guna 

mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data 

serta mencari tambahan data jika diperlukan. Karena 

semakin lama peneliti berada dilapangan, jumlah data 

yang didapatkan akan semakin banyak hal itu akan 

menjadi kompleks dan rumit. Maka dari itu reduksi 

data sangat diperlukan agar tidak bertumpuknya data 

                                                             
39Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014). 

335. 
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dan membuat peneliti merasa sulit dalam melakukan 

analisis selanjutnya.
40

 

2) Display (Penyajian Data)  

Dalam penelitian kualitatif setelah data di 

reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian 

data. Proses ini dilakukan untuk mempermudah 

peneliti dalam mengkonstruksi data kedalam sebuah 

gambaran sosial yang utuh, selain itu untuk 

memeriksa sejauh mana kelengkapan data yang 

tersedia. Selanjutnya dalam mendisplay kan data 

selain dengan teks naratif, bagan, hubungan antar 

kategori serta diagram alur. Dengan mendisplaykan 

data, peneliti akan mudah untuk memahami apa yang 

terjadi merencanakan kerja selanjutnya berdasaran 

apa yang telah difahami tersebut. 

3) Verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisa data kualitatif 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah 

merupakan temuan yang baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

merupakan usaha untuk mencari atau memahami arti, 

keteraturan, penjelasan, pola, alur sebab atau 

proposisi. Verifikasi data merupakan tahapan akhir 

daam analisis data. 

 

e. Uji Keabsahan Data  

Setelah peneliti selesai mengumpulkan data, maka 

tahap selanjutnya adalah menguji keterpercayaan data 

atau menggabungkan data (triangulasi data), dengan kata 

lain triangulasi adalah proses melakukan pengujian 

kebenaran data dan cara yang paling umum digunakan 

                                                             
40Emzir, Analisis Data: Metodologi penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2011). 129. 
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dalam penjaminan validitas data dalam penelitian 

kualitatif. 

Berdasarkan definisi di atas dapat difahami bahwa, 

triangulasi merupakan teknik pemerikasaan keabsahan 

data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

itu untuk keperluan pengecakan data atau sebagai 

pembanding terhadap data. Adapun teknik triangulasi 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

1) Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas 

data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang 

diperoleh melalui beberapa sumber.
41

 Peneliti 

menggunakan triangulasi sumber dengan 

membandingkan apa yang dikatakan Guru Aqidah 

Akhlaq dan siswa mengenai kegiatan-kegiatan 

pembinaan yang diberikan Guru Aqidah Akhlaq 

kepada siswa sudah membentuk akhlak. 

 

2) Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik atau metode berarti untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Peneliti menggunakan triangulasi teknik ini 

untuk membandingkan dan mengecek apakah hasil 

data yang diperoleh dari ketiga teknik pengumpulan 

data tersebut sama atau berbeda-beda, jika sama maka 

data tersebut sudah kredibel, jika berbeda-beda maka 

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber data. Seperti halnya hasil wawancara 

dibandingkan atau dicek dengan hasil observasi dan 

dokumentasi. 

 

 

                                                             
41 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

.330. 
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I. Sistematika Pembahasan 

1. BAB I PENDAHULUAN: Bab ini berfungsi untuk 

menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus 

dan sub fokus masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan dan sistematika pembahasan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI: Dalam bab penelitian ini 

diuraikan teori yang berisi mengenai upaya guru aqidah 

akhlak dan pembinaan akhlak peserta didik. 

3. BAB III MAN 1 PESAWARAN: Bab ini berfungsi untuk 

menjelaskan penyajian fakta dan data penelitian serta 

gambaran umum objek penelitian yang berisi sejarah 

berdirinya sekolah ini, fasilitas, visi, misi, struktur 

organisasi, dan keadaan gedung, guru serta pegawai. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN: Pada bab ini 

terdapat hasil penelitian dan temuan penelitian. 

5. BAB V PENUTUP: Pada bab ini berfungsi untuk 

mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari 

skripsi ini yaitu berisikan tentang simpulan dan 

rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Upaya Guru Aqidah Akhlak 

1. Pengertian Upaya Guru Aqidah Akhlak 

Upaya merupakan sebuah usaha untuk mendapatkan 

sesuatu yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan 

rencanakan serta dilakukan secara teru-menerus dan 

berkesinambungan.
1
 

Guru dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 

diartikan sebagai pendidik profesional dengan tugas 

utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada jenjang pendidikan yang dimulai dari 

pendidikan usia dini, pendidikan dasar, hingga 

pendidikan menengah.
2
 

Adapun pendapat lain menyatakan bahwa, guru 

adalah salah satu komponen yang ada dalam sebuah 

proses belajar mengajar dan ikut berperan dalam usaha 

guna pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang 

berpotensi didalam pembangunan.
3
 

Aqidah akhlak ialah salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), 

Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah 

(MA), dimana didalamnya memuat pembelajaran yang 

membahas tentang tauhid (keimanan) dan akhlak 

(perilaku manusia).
4
 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa, 

guru aqidah akhlak ialah seseorang yang memberikan 

pengarahan serta bimbingan perihal terkait keimanan dan 

                                                             
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, ed. by Balai Pustaka (Jakarta, 2009). 201.  
2 Tim Penyusun, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru 

Dan Dosen (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).2. 
3 Sardiman AM., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), h. 1 
4 Rusman, Manajemen Kurikulum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2009,  h. 3 
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keyakinan dan berbagai hal yang berkaitan dengan 

perilaku atau moral. 

 

2. Syarat Kompetensi Guru Aqidah Akhlak 

Didalam dunia pendidikan, guru bukan hanya sebagai 

seseorang yang bertugas untuk menjadi pengarah peserta 

didik dalam mengarahkan perannya sebagai individu dan 

anggota masyarakat saja, akan tetapi seorang guru juga 

membina sikapnya terhadap peraturan agama, serta 

mengahayati dan mengamalkan setiap nilai yang 

terkandung pada hukum agama dalam kehidupan sehari-

hari.  

Menjadi seorang guru yang tulus dari hati nurani, 

hanya sedikit dari segelintir orang yang dapat 

menerapkannya. Memilih untuk menjadi seorang guru 

berarti harus merelakan sebagian besar dari seluruh 

kehidupannya untuk mengabdi pada negara dan bangsa 

guna mendidik peserta didik menjadi insan kamil yang 

cakap, demokratis, kritis, dan bertanggung jawab atas 

dirinya dan pembangunan bangsa serta negara. 

Tugas seorang guru adalah tidak hanya 

mementingkan kebutuhan duniawi saja akan tetapi untuk 

mencapai dunia akhirat. Oleh karena itu, seorang guru 

harus memiliki persyaratan yang menunjang, persyaratan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

a. Mempunyai ijazah formal 

b. Sehat jasmani dan rohani 

c. Berakhlak yang baik.
5
 

 

Memiliki ijazah formal yaitu seorang guru 

harus memiliki ijazah yang selaras dengan jabatannya 

dimana guru wajib berasal dari pendidikan keguruan 

yang dibuktikan dengan dimilikinya ijazah sebagai 

                                                             
5 Zuhairini, dkk, Metode Khusus Pendidikan Agama, Usaha Nasional, 

Surabaya,1981,h,33.  
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bukti formalnya. 

Sehat jasmani dan rohani, juga merupakan 

syarat personal karena seorang guru dituntut untuk 

menjalankan tugas dengan sempurna baik dari segi 

kegiatan fisik maupun segi kerohanian yang diakui 

kebenarannya oleh seorang dokter. 

Berakhlak yang baik, seorang guru pada saat 

menjalankan tugasnya dijadikan sebagai teladan yang 

menjadi bagi para peserta didik agar dapat mengambil 

pelajaran dan keteladanan, oleh karenanya maka guru 

harus yang berakhlak baik yang dinyatakan oleh 

kepolisian setempat. 

Selanjutnya Suwarno mengatakan bahwa 

seorang guru harus mempunyai “pribadi yang telah 

merupakan suatu dengan masyarakatnya, atau individu 

yang berhasil dengan baik dalam menyesuaikan diri 

dengan masyarakat”.
6
 

Menurut Zakiyah Darajat menjadi guru 

tidaklah sembarangan, akan tetapi harus memnuhi 

beberapa syarat sebagai berikut: 

a. Takwa Kepada Allah 

Menjadi seorang guru yang sesuai dengan 

tujuan pendidikan Islam, tidak mungkin mendidik 

peserta didik agar bertakwa kepada Allah, jika ia 

sendiri tidak bertakwa kepada-Nya. Sebab ia adalah 

teladan bagi anak didiknya sebagaimana Rasulullah 

Saw. menjadi teladan bagi umatnya. Sejauh mana 

seorang guru mampu memberikan teladan yang 

baik kepada semua anak didiknya, sejauh itu 

pulalah diperkirakan akan berhasil mendidik 

mereka agar menjadi penerus bangsa yang baik dan 

mulia. Banyak ayat-ayat Al- Qur‟an yang 

memerintahkan dan menganjurkan untuk 

bertakwa, seperti firman Allah SWT yaitu: 

                                                             
6  
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 يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َحقَّ تُ َقاتِِو َوال ََتُوُتنَّ ِإالِ 
 َوأَنْ ُتْم ُمْسلُمونَ  )سورة آل عمران: ٕٓٔ(

“Wahai orang-orang beriman bertakwalah 

kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa 

kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati 

melainkan dalam keadaan beragama Islam” (Q.S. 

Ali-Imran: 102).
7
 

 

b. Berilmu 

Ijazah bukan semata-mata secarik kertas, 

tetapi suatu bukti bahwa pemiliknya sudah 

mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan 

tertentu yang diperlukan untuk suatu jabatan. Guru 

juga harus mempunyai ijazah agar ia diperbolehkan 

mengajar. Kecuali dalam keadaan darurat misalnya 

jumlah anak didik sangan meningkat, sedangkan 

jumlah guru jauh dari mencukupi, terpaksa 

menyimpang untuk sementara, yakni menerima 

guru yang belum berijazah. Tetapi dalam keadaan 

normal ada patokan bahwa semakin tinggi 

pendidikan guru, makin baik pendidikan dan pada 

gilirannya makin tinggi pula derajat manusia. 

 

c. Sehat Jasmani 

Kesehatan jasmani kerap kali dijadikan 

salah satu syarat bagi mereka yang melamar untuk 

menjadi guru. Guru yang mengidap penyakit 

menular misalnya, sangat membahayakan 

kesehatan anak-anak. Disamping itu, guru  yang 

berpenyakit tidak akan memiliki semangat dalam 

mengajar. Ada pepatah yang mengatakan “mens 

sana in corpore sano” yang artinya dalam tubuh 

                                                             
7 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahannya, (Jakarta, 

Yayasan Penerrjemah al- Qur‟an, 2005). 92. 
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yang sehat terkandung jiwa yang sehat. Walaupun 

pepatah itu tidak benar secara keseluruhan, akan 

tetapi kesehatan badan sangat mempengaruhi 

semangat bekerja. Guru yang sakit-sakitan kerap 

kali terpaksa absen dan tentunya merugikan anak 

didik. 

 

d. Berkelakuan Baik 

Budi pekerti guru penting dalam 

pendidikan watak anak didik. Guru harus menjadi 

teladan, karena anak-anak bersifat suka meniru. 

Diantara tujuan pendidikan yaitu membentuk 

akhlak yang mulia pada diri pribadi anak didik dan 

ini hanya mungkin bisa dilakukan jika pribadi guru 

berakhlak mulia pula. 

Guru yang tidak berakhlak mulia tidak 

mungkin dipercaya untuk mendidik, yang 

dimaksud dengan akhlak mulia dalam ilmu 

pendidikan Islam adalah akhlak yang sesuai 

dengan ajaran Islam, sepertiyang dicontohkan oleh 

Rasulullah Saw, diantara akhlak mulia guru 

tersebut adalah mencintai jabatannya sebagai 

guru, bersikap adil terhadap semua anak didiknya, 

berlaku sabar dan tenang, berwibawa, gembira, 

bersifat manusiawi, bekerja sama dengan 

masyarakat. 

Edi Suardi mengungkapkan bahwa seorang 

pendidik harus memenuhi beberapa persyaratan, 

yakni: 

1) Seorang pendidik harus mengetahui tujuan 

pendidikan. Sudah tentu tujuan akhir 

pendidikan harus ia sadari benar. Dalam hal itu 

pendidik harus banyak mempunyai 

pengetahuan tentang apa yang disebut 

manusia dewasa, sesuai dengan tempat dan 

waktu. Di Indonesia ia harus mengenal tujuan 

pendidikan nasional atau cita-cita nasional 
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tentang manusia Indonesia. 

2) Seorang pendidik harus mengenal anak 

didiknya. 

3) Seorang pendidik harus tahu prinsip dan 

penggunaan alat pendidikan. Ia harus tahu pula 

mana yang cocok untuk anak ini anak ini pada 

situasi tertentu, untuk itu ia harus dapat 

menentukan jalan atau prosedur mendidik yang 

bagaimana yang harus ia gunakan atau tempuh. 

4) Untuk dapat melakukan tugasnya yang 

menghendaki pengetahuan dan kesabaran itu ia 

harus mempunyai sikap bersedia membantu 

anak didik. Tanpa itu ia merupakan orang yang 

bertindak mekanis, seperti robot, atau kadang 

kadang terkadang-kadang diluar kesadarannya 

berlaku kurang cocok sebagai pendidik, 

misalnya kurang sabar. 

5) Untuk dapat membuat suatu pergaulan 

pendidikan yang serasi dan mudah berbicara 

kepada anak didik, maka ia harus dapat berbaur 

(menyatu padukan) dengan anak didiknya. 

 

Di Indonesia ada beberapa persyaratan 

yang mengatur seseorang untuk menjadi 

seorang guru yaitu berijazah, profesional, sehat 

jasmani dan rohani, takwa kepada Tuhan yang 

Maha Esa dan berkepribadian luhur, dan 

berjiwa nasional.
8 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat 

dipahami bahwa seorang guru tidak cukup 

hanya memiliki berbagai ilmu pengetahuan 

secara mendalam untuk menstrasferkan ilmu 

                                                             
8 Syaiful Bahri Djamarah, dan Aswan Zain, Strategi 

Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). 34. 
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pada murid, tetapi juga memiliki akhlak yang 

mulia, karena dengan akhlak yang baik ia 

dapat menjadi contoh atau teladan bagi para 

muridnya, mendidik dan juga mengarahkan 

anak-anak didiknya kepada kebaikannya. 

Disamping itu pula guru juga harus bertakwa, 

berijazah, mengetahui tujuan pendidikan, 

mengenal baik dengan muridnya dan sehat baik 

jasmani maupun rohani. 

 

3. Tugas dan Tanggung Jawab Guru 

Berbicara tentang tugas seorang guru agama bagi 

pendidikan Islam adalah mereka yang mendidik serta 

membina peserta didik nya dengan memberikan 

penanaman nilai-nilai agama kepadanya. Adapun 

menurut pakar pendidikan berpendapat bahwa, tugas 

utama seorang guru ialah mendidik. Guru merupakan 

seseorang bertanggung jawab untuk mencerdaskan 

kehidupan peserta didiknya. Pribadi insan kamil yang 

cakap diharapkan dapat tertanam dalam setiap pribadi 

peserta didik. Tiada seorang pun guru yang 

mengharapkan peserta didiknya menjadi pribadi yang 

tidak bermanfaat. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan 

nya seorang guru yang memiliki dedikasi serta loyalitas 

yang tinggi dalam membina dan membimbing peserta 

didiknya agar kelak menjadi pribadi yang berguna bagi 

nusa bangsa dan agama dimasa yang akan datang.
9
 

Guru adalah figur seorang pemimpin, guru juga 

sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak 

anak didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk 

membentuk dan membangun kepribadian anak didik 

menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan 

bangsa. Jabatan guru memiliki banyak tugas, baik yang 

terikat oleh dinas maupun diluar dinas dalam bentuk 

pengabdian. Tugas guru tidak hanya sebagai suatu 

                                                             
9 Syaiful Bahri. 34. 
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profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan 

dan kemasyarakat. 

Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada 

guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Mendidik, mengajar dan melatih anak didik adalah 

tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai 

suatu pendidik berarti meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. 

Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

kepada anak didik. 

Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan 

keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan 

demi masa depan anak didik. Tugas kemanusiaan salah 

satu segi dari tugas guru. Sisi ini tidak bisa guru 

abaikan, karena guru harus terlibat dengan kehidupan 

interaksi sosial dimasyarakat. Guru menanamkan nilai-

nilai kemanusiaan kepada anak didik, dengan begitu 

anak didik memiliki sifat kesetiakawanan sosial.
47 

Syaiful Bahri Djamarah, membagi tugas guru 

dalam tiga bagian yaitu tugas profesional, personal dan 

sosial. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Tugas profesional 

 Tugas profesional menjadikan guru memiliki 

peranan prosesi (profesional role) yang termasuk 

peranan profesional adalah sebagai berikut: 

1) Seorang guru yang diharapkan menguasai ilmu 

pengetahuan yang diharpkan sehingga ia dapat 

memberi kegiatan kepada peserta didik yang 

berhasil baik 

2) Seorang pengajar yang menguasai psikologi 

tentang anak 

3) Seorang penanggung jawab dalam membina 

disiplin 

4) Seorang penilai dan konselor terhadap kegiatan 
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peserta didik 

5) Seorang pengembang kurikulumyangsedang 

dilaksanakan 

6) Seorang penghubung antara sekolah dengan 

orang tua dan masyarakat 

7) Seorang pengajar yang terus menerus mencari 

dan menyelidiki pengetahuan yang baru dan 

ide-ide yang baru untuk melengkapi 

informasinya. 

 

b. Tugas personal 

 Tugas personal atau pribadinya yaitu tugas 

terhadap diri sendiri, terhadap keluarga dan terutama 

tugas dalam lingkungan masyarakat. Seorang 

pemberi contoh seorang guru harus mampu berkaca 

pada dirinya sendiri. Kalau seorang melihat dirinya 

(self concept) maka yang nampak bukan satu pribadi 

yaitu saya dengan diri saya sendiri, saya dengan 

selff ideal saya sendiri dan saya dengan self concept 

saya sendiri. 

c. Tugas sosial 

 Seorang guru adalah seorang penceramah 

zaman (langveld). Karena posisinya dalam 

masyarakat maka tugas lebih dari tugas profesional 

yang telah disebutkan diatas. Ia juga harus punya 

komitmen dan konsep terhadap masyarakat dalam 

peranannya sebagai warga negara dan sebagai agen 

pembaharu atau seorang penceramah masa depan. 

Pada suatu saat ia diminta tetap mempertahankan 

nilai-nilai dasar yang harus ditaati tapi pada saat 

yang sama ia diharapkan menjadi pembaharu. 

Inovator dari kemajuan zaman. Pada suatu saat 

diharapkan dianggap anggota dari masyarakat, tapi 

pada saat yang sama dituntut juga untuk memilih 

keadaan masyarakat pada suatu saat ia dituntut 

untuk menjadi teladan yang benar (harapan) pada 
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saat yang sama ia harus membela hak-hak 

kemanusiaan.
 

 
Selain harus memiliki persyaratan 

kompetensi, tugas dan juga tanggung jawab sebagai 

guru, seorang guru juga berperan sebagai pendidik 

dilingkungan sekolah. Seperti yang disampaikan 

Syaiful Bahri Djamarah dalam bukunya yang 

menerangkan berbagai macam peranan guru sebagai 

pendidik disekolah, seperti uraian dibawah ini: 

a. Korektor
 

 Sebagai korektor guru harus bisa 

membedakan mana yang baik dan mana yang 

buruk. Kedua nilai yang berbeda ini harus betul-

betul dipahami dalam kehidupan dimasyarakat. 

Kedua nilai ini mungkin telah anak didik miliki 

dan mungkin pula telah mempengaruhinya 

sebelum anak didik masuk sekolah. Latar 

belakang anak didik yang berbeda-beda sesuai 

dengan sosio-kultural masyarakat dimana anak 

didik tinggal akan mewarnai kehidupannya. 

Semua nilai yang baik harus guru pertahankan 

dan semua nilai yang buruk harus disingkirkan 

dari jiwa dan watak anak didik. 

b. Inspirator
 

 Sebagai inspirator, guru harus dapat 

memberikan ilham yang baik bagi kemajuan 

belajar anak didik. Persoalan belajar adalah 

masalah utama anak didik. Guru harus dapat 

memberikan petunjuk (ilham) bagaimana cara 

belajar yang baik. Petunjuk itu tidak mesti harus 

bertolak dari teori-teori belajar, dari pengalaman 

pun bisa dijadikan petunjuk bagaimana cara 

belajar yang baik. 

c. Informator
 

 Sebagai informator, guru harus dapat 

memberikan informasi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah 
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bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran 

yang telah diprogramkan dalam kurikulum. 

d. Organisator
 

 Sebagai organisator, adalah sisi lain dari 

peranan yang diperlukan dari guru. Dalam 

bidang ini guru memiliki program pengelolaan 

kegiatan akademik, menyusun tata tertib 

sekolah, menyusun kalender akademik, dan 

sebagainya. Semua diorganisasikan sehingga 

dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam 

belajar pada diri anak didik.
 

e. Motivator 

 Sebagai motivator, guru hendaknya dapat 

mendorong anak didik agar bergairah dan aktif 

belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, 

guru dapat menganalisis motif-motif yang 

melatar belakangi anak didik malas belajar dan 

menurun prestasinya disekolah. 

f. Inisiator 

 Dalam peranannya dalam inisiator, guru 

harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan 

dalam pendidikan dan pengajaran. Proses 

interaksi edukatif yang ada sekarang harus 

diperbaiki sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang pendidikan. 

g. Fasilitator 

Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat 

menyediakan fasilitas yang memungkinkan 

kemudahan kegiatan belajar anak didik. 

Lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, 

suasana ruang kelas yang pengap, meja dan 

kursi yang berantakan, fasilitas belajar yang 

kurang tersedia, menyebabkan anak didik malas 

belajar. Oleh karena itu menjadi tugas guru 

bagaimana menyediakan fasilitas, sehingga akan 

tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan 

anak didik. 
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h. Pembimbing 

 Peranan guru yang tidak kalah pentingnya 

dari semua peran yang telah disebutkan diatas, 

adalah sebagai pembimbing. Peranan ini harus 

lebih dipentingkan, karena kehadiran guru 

disekolah untuk membimbing anak didik 

menjadi manusia dewasa susila yang cakap. 

Tanpa bimbingan, anak didik akan mengalami 

kesulitan dalam mengahdapi perkembangan 

dirinya. Kekurangmampuan anak 

didikmenyebabkan lebih banyak tergantung 

pada bantuan guru. Tetapi semakin dewas, 

ketergantungan anak didik semakin berkurang. 

Jadi, bagaimanapun juga bimbingan dari guru 

sangat diperlukan peserta didik yang belum 

mampu berdiri sendiri (mandiri). 

i. Demonstrator 

 Dalam interaksi edukatif, tidak semua bahan 

pelajaran dapat anak didik pahami. Apalagi anak 

didik yang memiliki inteligensi yang sedang. 

Untuk bahan pelajaran yang sukar dipahami 

anak didik, guru harus berusaha dengan 

membantunya, dengan cara memperagakan apa 

yang diajarkan secara didaktis, sehingga apa 

yang guru inginkan sejalan dengan pemahaman 

anak didik, tidak terjadi kesalahan pengertian 

antara guru dan anak didik. 

j. Pengelola Kelas 

 Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya 

dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas 

adalah tempat berhimpun semua anak didik dan 

guru dalam rangka menerima bahan 

pelajarandari guru. Kelas yang dikelola dengan 

baik akan menunjang jalannya interaksi 

edukatif. Sebaliknya, kelas yang tidak dikelola 

dengan baik akan menghambat kegiatan 

pengajaran. 

k. Mediator 

 Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang cukup 

tentang media pendidikan dalam berbagai 

bentuk dan jenisnya, baik media nonmaterial 
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maupun materiil. Media berfungsi sebagai alat 

komunikasi guna mengefektifkan proses 

interaksi edukatif. Keterampilan dalam 

menggunakan media disesuaikan dengan 

pencapaian tujuan  pengajaran guru. 

 

l. Supervisor 

Sebagai supervisor guru hendaknya dapat 

membantu, memperbaiki, dan menilai secara 

kritis terhadap proses pengajaran. Teknik-teknik 

supervisi harus guru kuasai dengan baik agar 

dapat melakukan perbaikan terhadap situasi 

belajar mengajar menjadi lebih baik. Untuk itu 

kelebihan supervisor bukan hanya karena posisi 

atau kedudukan yang ditempatinya, akan tetapi 

juga karena pengalamannya, pendidikannya, 

kecakapannya, atau keterampilan-keterampilan 

yang dimilikinya, atau karena memiliki sifat-sifat 

kepribadian yang menonjol dari orang-orang 

yang disupervisinya. 

m. Evaluator  

Sebagai evaluator, guru dituntut utuk 

menjadi evaluator yang baik dan jujur, dengan 

memberikan penilaian yang menyentuh aspek 

ekstrinsik dan intrinsik. Sebagai evaluator, guru 

tidak hanya menilai produk (hasil pengajaran), 

tetapi juga menilai proses (jalannya pengajaran). 

Dari kedua kegiatan ini akan mendapatkan 

umpan balik (feedback) tenetang pelaksanaan 

interaksi edukatif yang telah dilakukan. 

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa seorang guru harus berperan sebaik mungkin. 

Guna tercapainya harapan menghadirkan 

kenyamanan peserta didik dalam menuntut ilmu 

serta mempermudah dalam menerima pelajaran 

yang disampaikan oleh guru di sekolah.  

 

4. Peran Guru Aqidah Akhlak 

Guru aqidah akhlak selain sebagai pengajar 

disekolah, juga memiliki tugas dalam membina akhlak 

peserta didik. Adapun peran dari guru agama itu sendiri 

yang terkait dengan upaya guru dalam membina akhlak 



 

 
42 

peserta didik di sekolah sebagai berikut: 

a. Guru agama sebagai pembimbing agama bagi anak 

didik 

 Atas dasar tanggung jawab dan kasih sayang 

serta keikhlasan guru, dalam hal ini adalah guru agama 

mempunyai peran yang sangat penting bagi anak 

didik dalam mempelajari, mengkaji, mendidik dan 

membina mereka dikehidupannya, juga dalam 

mengantarkan menuntut ilmu untuk bekal kelak 

mengarungi samudra kehidupan yang akan mereka 

lalui, hendaknya seorang guru tidak segan 

memberikan pengarahan kepada anak didiknya, ketika 

bekal ilmu yang mereka dapatkan untuk menjadikan 

mereka menjadi insan kamil, disamping itu juga 

seorang guru haruslah memberikan nasihat-nasihat 

kepada anak didiknya tentang nilai-nilai akhlak yang 

harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Guru agama sebagai sosok teladan bagi anak didik 

Seorang pendidik akan senantiasa menjadi 

teladan dan pusat perhatian bagi anak didiknya, ia 

harus mempunyai kharisma yang tinggi, hal ini 

sangatlah penting karena guru merupakan sosok suri 

tauladan bagi anak didiknya, jika seorang guru agama 

tentunya yang sebagai panutan anak didik tersebut 

dapat membawa diri maka kemungkinan besar akan 

mudah menghadapi anak didiknya masalahnya jika 

kepercayaan sebagai contoh yang baik itu sudah 

terbukti dari seorang guru maka anak didik tersebut 

akan mengikutinyanya meskipun kadang tidak 

disuruhpun akan meniru sisi baik dari seorang guru 

agama tersebut. 

c. Guru sebagai  orang tua bagi anak didik 

Seorang guru agama akan berhasil melaksanakan 

tugasnya jika mempunya rasa kasih sayang dan 

tanggung jawab terhadap muridnya sebagaimana 

terhadap anaknya sendiri. Seorang guru tidak harus 

menyampaikan pelajaran semata akan tetapi juga 

berperan sebagai orang tua, jika setiap orang tua 

memikirkan setiap nasib anaknya agar kelak menjadi 

orang yang berhasil, berguna bagi nusa dan bangsa 

serta bahagia dunia sampai akhirat maka seorang 

guru seharusnya memberikan perhatian kepada anak 
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didiknya. 

Guru adalah subyek dalam pendidikan yang 

paling berperan sabagai pengajar dan pendidik, 

apalagi misi dari pendidikan sendiri adalah 

membangun mental anak bangsa yang beriman, 

bertakwa dan berbudi pekerti luhur. Untuk itu untuk 

mencetak anak didik yang beriman dan bertakwa 

maka seorang guru harus terlebih mempunyai modal 

iman dan takwa. 

Seorang guru agama sebaiknya meneladani apa 

yang ada pada diri Rasul, mampu mengamalkan ilmu 

yang telah ia dapatkan, bertindak sesuai dengan apa 

yang telah dinasehatkan kepada anak didiknya. 

Sebagaimana firman Allah yaitu: 

 

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اللََّو َواْليَ ْوَم اآلِخَر 
 َوذََكَر اللََّو َكِثريًا )األحزاب:ٕٔ(

“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”   

 

Seperti pada penjelasan diatas, bahwa guru 

memiliki peran yang penting sebagai seorang 

pendidik. Peran guru sebagai pembimbing 

disekolah merupakan hal yang penting, dikarenakan 

bimbingan dapat menentukan perilaku serang 

peserta didik. Bila bimbingan dilakukan dengan 

tepat, maka akan menghasilkan peserta didik yang 

memiliki akhlak yang baik. Sebaliknya jika 

bimbingan dilakukan dengan tidak tepat, maka 

dapat dipastikan akhlak peserta didik tersebut akan 

tidak baik. Seperti yang disampaikan oleh Abu 

Ahmadi bahwa peran guru sebagai pembimbing 

adalah sebagai berikut: 

a. Menyediakan kondisi yang memungkinkan 

setiap siswa merasa aman, dan 
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berkeyakinan bahwa kecakapan dan 

prestasi yang dicapainya mendapat 

penghargaan dan perhatian. Suasana yang 

demikian dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa, dan dapat menumbuhkan 

rasa percaya diri siswa. 

b. Mengusahakan agar siswa-siswa dapat 

memahami dirinya, kecakapan- kecakapan, 

sikap, minat dan pembawaannya. 

c. Mengembangkan sikap-sikap dasar bagi 

tingkah laku sosial yang baik. Tingkah laku 

siswa yang tidak matang dalam perkembangan 

sosialnya ini dapat merugikan dirinya sendiri 

maupun teman-temannya. 

d. Menyediakan kondisi dan kesempatan bagi 

setiap siswa untuk memperoleh hasil yang 

lebih baik. Guru dapat memberikan fasilitas 

baru, alat atau tempat bagi para siswa untuk 

mengembangkan kemampuannya. 

e. Membantu memilih jabatan yang cocok, sesuai 

dengan bakat, kemampuan dan minatnya. 

Berhubung guru relatif lama bergaul dengan 

para siswa, maka kesempatan tersebut dapat 

dimanfaatkannya untuk memahami potensi 

siswa. Guru dapat menunjukkan arah minat 

yang cocok dengan bakat dan kemampuannya. 

Melalui penyajian materi pelajaran, usaha 

bimbingan tersebut dapat dilakukan. 

f. Untuk membentuk peserta didik agar menjadi 

manusia yang memiliki akhlakul karimah, 

yang taat kepada Allah dan menyerahkan diri 

sepenuhnya kepada-Nya, maka guru akidah 

akhlak harus menjalankan peranannya dalam 

membina akhlak secara sistemik, kontinyu dan 

berkesinambungan seperti melakukan upaya-

upaya dibawah ini: 
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g. Menanamkan nilai-nilai agama sejak dini, 

sehingga nantinya akan membentuk sikap dan 

kepribadian peserta didik sejak dini. 

h. Memberikan suri tauladan atau memberikan 

contoh perbuatan yang baik dalam kehidupan 

sehari-hari. 

i. Membiasakan mengadakan kegiatan 

keagamaan seperti perayaan hari besar Islam. 

j. Mengadakan pembiasaan keagamaan seperti 

tatacara shalat, wudhu, tayamum, berdoa, 

berzikir, shalat berjamaah dan lain-lain. 

k. Memberikan teguran secara lisan dan tulisan 

kepada peserta didik apabila ada peserta didik 

yang berbuat yang mencerminkan akhlak yang 

buruk. 

l. Memberikan arahan dan motivasi tentang 

pentingnya melakukan berbagai kewajiban 

seorang hamba kepada Allah seperti puasa, 

zakat, berdoa, shalat dalam kehidupan sehari-

hari.
53

 
  

Dari penjelasan diatas tentang peranan guru 

aqidah akhlak sebagai pendidik disekolah dan juga 

sebagai pembimbing dalam pembentukan akhlak, 

maka dalam upaya pembinaan akhlak peserta didik 

guru aqidah akhlak dapat melakukan langkah-

langkah seperti menanamkan nilai-nilai agama, 

memberikan suri tauladan, mengadakan 

pembiasaan dalam keagamaan, menegur yang 

melakukan kesalahan, dan juga memberikan 

motivasi kepada peserta didik, dapat mempermudah 

guru dalam pembentukan akhlak peserta didik 

kearah yang lebih baik. Selain dengan melakukan 

upaya diatas, guru juga wajib untuk mengawasi 

peserta didik. Hal itu dilakukan agar peserta didik 

dapat terbiasa melakukan sesuatu kebaikan sampai 

ia dewasa kelak. 
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5. Upaya Guru Aqidah Akhlak Dalam Pembinaan 

Akhlak Peserta Didik  

Di antara faktor pendidikan yang sangat berperan 

adalah seorang guru atau pendidik. Menurut pengertian 

yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan 

ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru dalam 

pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan 

pendidikan di tempat – tempat tertentu, tidak mesti di 

lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di 

surau, rumah dan sebagainya.  

Peran aktif seorang guru dalam pencapaian tujuan 

pendidikan nasional sangat dibutuhkan. Guru yang 

mempunyai tanggung jawab dalam menanamkan nilai-

nilai iman dan taqwa kepada peserta didik agar peserta 

didik itu memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 

Yang Maha Kuasa, sehat jasmani dan rohani serta berbudi 

pekerti luhur. Hal itu sesuai dengan tujuan Pendidikan 

agama Islam yaitu untuk mendidik anak menjadi muslim 

sejati, beriman dan beramal saleh, berakhlak mulia, 

berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara. 

Sebagaimana pendapat Al-Ghazali dikutip oleh Abidin 

Ibnu Rusd bahwa: “Pendidikan Islam mengarahkan 

kepada pembentukan insan kamil, yakni khalifah pada 

hakikatnya manusia saleh”.
10

 

Pembinaan akhlak dapat dilakukan dalam proses 

pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Pihak-

pihak sekolah yang terkait dalam pendidikan akhlak atau 

pembinaan tingkah laku ini adalah pimpinan sekolah, 

guru-guru dan pihak sekolah lainnya. Pembinaan akhlak 

ini dapat dilakukan dengan beberapa cara:
11

 

a. Pimpinan sekolah, guru-guru dan pihak sekolah 

lainnya hendaknya memberikan contoh teladan yang 

baik (uswatun hasanah) dalam mengamalkan ajaran 

                                                             
10 Harvius, Upaya Guru Akidah Akhlak Dalam Membina Akhlak Siswa Di 

MAN 1 Padang Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 04 No. 2, 2018. 377. 
11 Harvius, Upaya Guru Akidah Akhlak Dalam Membina Akhlak Siswa Di 

MAN 1 Padang Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 04 No. 2, 2018. 377. 
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agama, seperti dalam melaksanakan ibadah shalat, 

menjalin tali persaudaraan, memelihara kebersihan, 

mengucapkan dan menjawab salam, bersemangat 

dalam menuntut ilmu, dan berpakaian sesuai aturan 

agama. 

b. Guru-guru yang mengajar bidang studi umum 

hendaknya menginternalisasikan nilai-nilai agama 

termasuk akhlak ke dalam materi pelajaran yang 

diajarkannya. 

c. Pihak sekolah hendaknya menyelenggarakan 

kegiatan ekstrakurikuler kerohanian bagi para siswa 

dan ceramah-ceramah atau diskusi keagamaan secara 

rutin terutama yang menyangkut akhlak. 

Guru aqidah akhlak adalah guru yang mengajar 

salah satu pelajaran agama dimana tugas seorang guru 

disini adalah untuk muwujudkan peserta didik secara 

islami. Dalam pelajaran aqidah akhlak itu sendiri 

membahas tentang tingkah laku serta keyakinan (iman). 

Adapun upaya guru aqidah akhlak dalam 

mewujudkan pembinaan akhlak bagi setiap peserta 

didiknya adalah sebagai berikut: 

a) Ketauladanan 

Ketauladanan merupakan hal yang sangat 

penting dalam di dunia pendidikan.  Keteauadanan 

merupakan salah satu metode dalam mendidik peserta 

didik yang sangat efektif dan efisien. Ini dicontohkan 

oleh Allah kepada kita melalui bangaimana allah 

mendidik hambanya, diantaranya yaitu dengan 

metode keteladanan. Seperti halnya di jelaskan dalam 

Al-Qur‟an surah Al-Ahzab ayat 21: 

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اللََّو َواْليَ ْوَم 
   (ٕٔ:األحزاب)  اآلِخَر َوذََكَر اللََّو َكِثريًا

”Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu 

suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang 

yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
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hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (Q.S. 

Al-Ahzab (33) : 21)
12

 

 

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

bagaimana pentingnya metode keteladanan dalam 

pendidikan. Dengan metode keteladanan seorang 

siswa tidak hanya memahami materi yang diberikan 

oleh guru namun mereka juga akan mengetahui 

bagaimana implementasinya dalam kehidupan, jadi 

siswa tidak hanya seperti gudang ilmu yang berjalan 

namun mereka dapat menerapkan apa yang mereka 

pahami melalui kegiatan mengamati gur. 

Upaya guru dalam metode ketauladanan 

sangatlah penting, sebab guru sebagai pelaku utama. 

Artinya bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh 

guru harus dapat dijadikan contoh yang baik bagi anak 

didiknya, baik pada saat di sekolah, ataupun pada 

kehidupan secara luasnya. 

Keteladanan seorang guru merupakan perilaku 

dan sikap yang dapat ditunjukkan dengan tindakan-

tindakan yang baik, misalnya nilai disiplin (kehadiran 

guru lebih awal dibanding siswa), kebersihan, 

kerapian, kasih sayang, kesopanan, perhatian, jujur, 

kerja keras, dan percaya diri.
 

Selain itu mulyasa 

mengungkapkan bahwa keteladanan seorang guru 

merupakan suatu kebiasaan sehari-hari yang dilakukan 

oleh guru, yang di dalamnya dapat mencakup 

kepribadian, kebiasaan, dan contoh yang ditampilkan 

oleh guru dalam berkepribadian, berpenampilan, 

bertutur kata, dan berperilaku yang baik.
13

 

b) Penanaman Kedisiplinan 

Pada hakikatnya disiplin adalah suatu ketaatan 

yang sungguh-sungguh yang didukung oleh kesadaran 

                                                             
12 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim Dan Terjemahannya, 

(Surabaya : CV. Pajar Mulia, 2003). 420.  
13 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter (Bumi Aksara: Jakarta, 

2012). 169. 
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untuk menunaikan tugas kewajiban serta berperilaku 

sebagaimana mestinya menurut aturan-aturan yang 

berlaku dalam suatu lingkungan tertentu.
14

 

c) Pembiasaan 

Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja 

dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat 

menjadi kebiasaan. 

d) Menciptakan Suasana yang kondusif 

Pada dasarnya pendidikan akhlak merupakan 

tanggung jawab semua pihak yang terkait, seperti 

keluarga, sekolah, dan lingkungan. Menciptakan 

suasana yang kondusif merupakan komponen penting 

dalam pendidikan. Dengan suasana yang kondusif 

maka akan tercipta budaya-budaya yang akan 

mengantarkan pada pembentukan akhlak siswa. 

Seperti halnya di sekolah di kembangkan budaya 3S 

(senyum, sapa, salam) maka akan memunculkan 

suasana yang kondusif bagi siswanya untuk 

melakukan budaya 3S tersebut. 

e) Integrasi dan internalisasi 

Pendidikan akhlak siswa membutuhkan proses 

internalisasi nilai-nilai. Untuk itu diperlukan 

pembiasaan diri untuk masuk ke dalam hati agar 

tumbuh dari dalam. Nilai-nilai seperti jujur, 

menghargai orang lain, disiplin, sabar, amanah dan 

lainnya dapat diintegrasikan dan diinternalisasikan ke 

dalam seluruh kegiatan sekolah baik dalam kegiatan 

intrakulikuler atau kegiatan lainnya. 

 

B. Pembelajaran Aqidah Akhlak 

Aqidah merupakan  akar atau pokok agama. Syariah 

/Fikih (ibadah, muamalah) dan akhlak bertitik tolak dari 

akidah, yakni sebagai manifestasi dan konsekuensi dari 

keimanan dan keyakinan hidup. Akhlak merupakan aspek 

                                                             
14 M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban 

Bangsa (Yuma Pustaka: Surakarta, 2010). 45. 
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sikap hidup atau kepribadian hidup manusia, yang mengatur 

hubungan manusia dengan Allah Swt dan hubungan manusia 

dengan  manusia yang lainnya. Mata pelajaran aqidah akhlak 

merupakan cabang dari pendidikan Agama Islam, menurut 

Zakiyah Dradjat pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha 

untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa 

dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu 

menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan 

serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.
15

 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak menekankan pada 

kemampuan memahami keimanan dan keyakinan Islam 

sehingga memiliki keyakinan yang kokoh dan mampu 

mempertahankan keyakinan/keimanannya serta menghayati 

dan mengamalkan nilai-nilai al-asma‟ al-husna. Akhlak 

menekankan pada pembiasaan untuk menerapkan dan 

menghiasi diri akhlak terpuji (mahmudah) dan menjauhi serta 

menghindari diri dari akhlak tercela (madzmumah) dalam 

kehidupan sehari-hari.
16

 

1. Pengertian Aqidah 

Yang dimaksud dengan aqidah dalam bahasa arab 

(dalam bahasa Indonesia ditulis akidah), menurut 

etimologi, adalah ikatan, sangkutan. Disebut demikian, 

karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau 

gantungan segala sesuatu. Dalam pengertian teknis 

artinya adalah iman atau keyakinan. Setelah terbentuk 

menjadi kata, akidah berarti perjanjian yang teguh dan 

kuat, terpatri dan tertanam didalam lubuk hati yang paling 

dalam. Secara terminologis berarti credo, creed, 

                                                             
15 Abdul Majid and Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Kompetensi (Konsep Implementasi Kurikulum 2004) (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2005). 56. 
16 Kementerian Agama Republik Indonesia, Buku Guru Akidah Akhlak 

Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 (Jakarta: Kementrian Agama, 2014). 95.  
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keyakinan hidup iman dalam arti khas yakni pengikraran 

yang bertolak dari hati.
17

  

Jamil Shaliba dalam Kitab Mu‟jam al-Falsafi, 

mengartikan akidah (secara bahasa) adalah 

menghubungkan dua sudut sehingga bertemu dan 

bersambung secara kokoh. Ikatan tersebut berbeda 

dengan terjemahan kata ribath yang berarti juga ikatan, 

tetapi ikatan yang mudah dibuka, karena akan 

mengandung unsur yang membahayakan. Dalam bidang 

perundang-undangan akidah berarti menyepakati antara 

dua perkara atau lebih yang harus dipatuhi bersama.
18

 

 Sebagian ulama fiqih mendefinisikan akidah, sebagai 

berikut : Akidah ialah sesuatu yang diyakini dan dipegang 

teguh, sukar sekali untuk diubah. Ia beriman berdasarkan 

dalil-dalil yang sesuai dengan kenyataan, seperti beriman 

kepada Allah, kitab-kitab Allah, dan Rasul-rasul Allah, 

adanya kadar baik dan buruk, dan adanya hari kiamat.
19

 

Menurut Imam Al-Ghazali menyatakan, apabila 

aqidah telah tumbuh pada jiwa seorang muslim, maka 

tertanamlah dalam jiwanya rasa bahwa hanya Allah 

sajalah yang paling berkuasa, segala wujud yang ada ini 

hanyalah makhluk belaka.
20

 

Menurut Abdullah Azzam, aqidah adalah iman 

dengan semua rukun-rukunnya yang enam. Berarti 

menurut pengertian ini iman yaitu keyakinan atau 

kepercayaan akan adanya Allah SWT, Malaikat-malaikat-

Nya, Kitab-kitab-Nya, Nabi-nabi-Nya, hari kebangkitan 

dan Qadha dan Qadar-Nya. 

Aqidah berarti pula keimanan. Keimanan menurut 

Muhamnmad Naim Yasin terdiri dari tiga unsur: 

                                                             
17 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT. Rosda Karya, 

2011). 60. 
18Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, 64. 
19 Muhammad Abdul Qodir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2008). 74. 
20 Al-Ghazali, Khulul Al Islam, (Kwait : Dar Al-Bayan, 1970). 117. 
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a. Pengikraran dengan lisan,  

b. Pembenaran dengan hati, dan  

c. Pengamalan dengan anggota badan.
21

 

Hal tersebut sesuai dengan ucapan Sayyidina Ali bin 

Abi Thalib, beliau mengatakan iman ialah ucapan dengan 

lidah, berhubungan dengan hati, dan amalan dengan 

anggota badan. Dari pengertian diatas diketahui bahwa 

iman terdiri dari ucapan (lidah, pembenaran hati) dan 

amal perbuatan. Dan tidak ada iman tanpa amal 

perbuatan. Allah SWT., berfirman: 

(ٕٔٔ :ٰطوٰ ) َوَمْن يَ ْعَمْل ِمَن الصَّاِِلَاِت َوُىَو ُمْؤِمٌن َفال ََيَاُف ظُْلًما َوال َىْضًما  

“Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang 

saleh dan dia dalam keadaan beriman, maka ia tidak 

khawatir akan perlakuan yang tidak adil (terhadapnya) 

dan tidak pula akan pengurangan haknya.” (Q.S. Thaha 

(20) : 112)
22 

 

Keimanan dan kepercayaan akan timbul karena adanya 

dalil aqli, artinya sesuatu yang dapat diterima oleh akal 

yang sehat, misalnya melihat bintang, bulan, matahari, 

bumi, langit, siang, malam, tumbuh-tumbuhan, binatang, 

manusia, angin, hujan, dan seluruh isi alam menjadi dalil 

yang kuat bahwa alam ini ada penciptanya. Dia 

menghidupkan, mengatur dan mengurus ciptaan-Nya. 

Keimanan juga dapat tumbuh dengan adanya dalil naqli 

yang menyeru manusia untuk beriman kepada keesaan 

Allah SWT. dan faktor hidayah (petunjuk) dari Allah 

sangat menentukan keimanan seseorang. Sebagaimana 

firman Allah : 

                                                             
21 Abdullah Azzam, Akidah Landasan Pokok Membina Umat, (Jakarta : 

Gema Insani Press, 1993). 17. 
22 Kementrian agama RI, Al-Qur'an dan tafsirnya, (Jakarta : Lembaga 

Percetakan Al-qur‟an Kementrian Agama, 2010). 119. 
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 بِاْلُمْهَتِدينَ ِإنََّك ال تَ ْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّو يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء َوُىَو َأْعَلُم 
(ٙ٘:القصص)   

 “Sungguh, engkau (Muhammad) tidak dapat 

memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi 

Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia 

kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang 

mau menerima petunjuk.” (QS. Al-Qashash (28): 56)
23

 

 

Ayat diatas mengingatkan Nabi Muhammad SAW 

tentang hakikat tersebut sambil menguatkan pernyataannya 

dengan kata “sesungguhnya”. Dalam hal ini, sesungguhnya 

engkau wahai Nabi Muhammad SAW yang merupakan 

manusia yang paling dicintai Allah dan paling mampu 

memberi penjelasan, tidak akan dapat dan mampu 

memberi hidayah yang menjadikan seseorang menerima 

dengan baik dan melaksanakan ajaran Allah walau engkau 

berusaha sekuat tenaga dan walau upaya itu engkau 

tujukan terhadap orang yang kamu cintai dan inginkan 

memperolehnya.
24

 

 

Iman akan selalu bertambah dengan adanya ketaatan 

dan akan selalu berkurang dengan adanya kemaksiatan. 

Kemantapan iman dapat diperoleh dengan menanamkan 

kalimat tauhid La ilaha illa al-Allah (tiada Tuhan selain 

Allah). Al-Maududi mengemukakan beberapa pengaruh 

kalimat tauhid dalam kehidupan manusia diantaranya :  

1) Manusia percaya kalimat tauhid ini tidak mungkin 

berpandangan sempit dan berakal pendek. 

2) Keimanan ini mengangkat manusia ke derajat yang 

paling tinggi dalam harkatnya sebagai manusia. 

                                                             
23 Al-Qur‟an dan Terjemah, (Jakarta : PT. Suara Agung, 2018). 392. 
24 M. Quraish Shihab,Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al 

Qur‟an Volume 9, (Jakarta : Lentera Hati, 2017). 621-622. 
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3) Keimanan mengalirkan kesederhanaan dan 

kesahajaan.
25

 

Dalam pelajaran Aqidah dipelajari tentang keesaan 

Allah SWT, berarti pula tentang keimanan. Keimanan 

kepada wujud dan keesaan Allah menjadi prinsip pokok 

dalam agama Islam. Tanpa beriman orang tidak 

dianggap beragama. 

 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa 

akidah ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati, 

dengan penuh keyakinan, tidak bercampur dengan 

keraguan, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, 

tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Dalam prosesnya, 

keyakinan tersebut harus langsung, tidak boleh melalui 

perantara. Akidah demikian yang akan melahirkan bentuk 

pengabdian hanya pada Allah, berjiwa bebas, merdeka 

dan tidak tunduk pada manusia dan makhluk Tuhan yang 

lainnya. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam 

hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah; 

ucapan dengan lisan dalam bentuk dua kalimah syahadat; 

dan perbuatan dengan amal saleh. Pada umumnya, inti 

materi pembahasan mengenai akidah, ialah mengenai 

rukun iman yang enam, yaitu: iman kepada Allah, kepada 

malaikat-malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, kepada 

hari akhirat dan kepada Qada dan Qadar. Akidah Islam 

merupakan akar pokok agama Islam.
26

 

2. Pengertian Akhlak 

Akhlak dalam Islam mulai dari akhlak yang berkaitan 

dengan diri pribadi, keluarga, sanak famili, tetangga, 

masyarakat, lalu akhlak yang berkaitan dengan flora dan 

fauna hingga akhlak yang berkaitan dengan alam yang 

luas ini. Akhlak merupakan salah satu khazanah 

intelektual muslim yang kehadirannya hingga saat ini 

                                                             
25 Asmaran AS, Pengantar Studi Akhlak, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 

1994, cet. Ke-2. 98 
26 Alim. 68. 
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semakin dirasakan. Secara historis dan teologis akhlak 

tampil mengawal dan memandu perjalanan hidup manusia 

agar selamat dunia akhirat.
27

 

Secara bahasa pengertian akhlak diambil dari bahasa 

arab yang berarti:(a) perangai, tabiat, adat, (diambil dari 

kata dasar khuluqun), (b) kejadian, buatan, ciptaan, 

(diambil dari kata dasar khalqun). Adapun pengertian 

akhlak secara terminologis, para ulama telah banyak 

mendefinisikan diantaranya Ibnu Maskawaih dalam 

bukunya Tahdzib al-Akhlaq, beliau mendefinisikan akhlak 

adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui 

pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya Imam al-

Ghazali dalam kitabnyaa Ihya‟ Ulum al-Din menyatakan 

bahwa akhlak adalah gambaran tingkah laku dalam jiwa 

yang dari padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan 

mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
28

  

Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

suatu perbuatan atau sikap dapat dikategorikan akhlak 

apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :  

a. Pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang 

telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga 

telah menjadi kepribadiannya. 

b. Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang 

dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Ini tidak 

berarti bahwa pada saat melakukan suatu perbuatan 

yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang 

ingatan, tidur, mabuk, atau gila. 

c. Ketiga, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang 

timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya 

tanpa ada paksaan dan tekanan dari luar.  

                                                             
27 Alim.72. 
28 Alim. 83. 
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d. Keempat, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang 

dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main, 

berpura-pura atau karena bersandiwara.
29

 

Akhlak merupakan pondasi dasar sebuah karakter diri. 

Sehingga pribadi yang berakhlak baik nantinya akan 

menjadi bagian dari masyarakat yang baik pula. Akhlak 

dalam Islam juga memiliki nilai yang mutlak karena 

persepsi antara akhlak baik dan buruk memiliki nilai 

yang dapat diterapkan pada kondisi apapun. Hal ini 

sesuai dengan fitrah manusia yang menempatkan akhlak 

sebagai pemelihara eksistensi manusia sebagai makhluk 

yang paling mulia.
30

 

Sebagai makhluk yang dimuliakan Allah yang telah 

diciptakan dengan fitrah tauhid, sudah sepantasnya 

manusia mengabdikan dirinya sebagai hamba Allah yang 

baik serta senantiasa menjalankan segala perintahnya dan 

menjauhi semua larangannya. 

اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَي َعِن النَّاِس  الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن ِف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِميَ 
 (ٖٗٔ :آل عمران) َواللَُّو ُيُِبُّ اْلُمْحِسِنيَ 

 “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), 

baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang 

yang menahan amarahnya dan mema‟afkan (kesalahan) 

orang. Allah menyukai orang- orang yang berbuat 

kebajikan.” (Q.S. Ali Imran (3) : 134)
31

 

 

Ayat diatas memperlihatkan betapa Allah SWT sangat 

memuliakan manusia, terlebih dengan diberikannya akal 

sebagai pembeda dari makhlik-makhluk lainnya. 

Manusia dikarunia jasad, roh, akal, qalb, yang masing-

masing dinyatakan dalam Al-Qur‟an sebanyak dua ayat 

(jasad dan roh), 65 ayat (akal), 35 ayat (nafsu), dan 132 

                                                             
29Alim. 85. 
30 Ahmad Syafi‟i Ma‟arif, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: LPPI, cet. Ke-7, 

2005,). 8. 
31 Al-Qur‟an dan Terjemah, (Jakarta : PT. Suara Agung, 2018). 67. 
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ayat (qalb). Sehingga manusia mampu untuk memilih 

dan mebedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 

Potensi yang sudah ada dalam diri manusia dapat 

melahirkan iradah (kemauan atau kehendak memilih).
32

 

Menurut Sidi Ghazalba akhlak adalah sikap 

kepribadian yang melahirkan perbuatan manusia terhadap 

Tuhan dan manusia, diri sendiri dan makhluk lain sesuai 

dengan suruhan dan larangan serta petunjuk al-Qur‟an 

dan Hadis.
33

 Selain dengan kata-kata tersebut dalam 

kamus besar Bahasa Indonesia, perkataan akhlak sering 

juga disamakan dengan kesusilaan atau sopan santun. 

Bahkan supaya kedengarannya lebih “modern” dan 

“mendunia”, perkataan akhlak kini sering diganti dengan 

kata moral dan etika. Pergantian itu sah-sah saja 

dilakukan, asal orang mengetahui dan memahami 

perbedaan arti kata-kata yang dimaksud.
34

 Pendidikan 

akhlak berkisar tentang persoalan kebaikan dan 

kesopanan, tingkah laku yang terpuji serta berbagai 

persoalan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari dan 

bagaimana seharusnya seorang siswa bertingkah laku.
35

 

Sasaran pengajaran akhlak sebenarnya ialah keadaan 

jiwa, tempat berkumpul segala rasa, pusat yang 

melahirkan berbagai karsa, dari sana kepribadian 

terwujud, disana iman tertanam. Dengan demikian tidak 

salah jika pada sekolah kedua bidang pembahasan ini 

dijadikan satu bidang studi yang dinamakan bidang studi 

Aqidah Akhlak. Jadi mata pelajaran Aqidah Akhlak 

mengandung arti pembelajaran yangmembicarakan 

tentang keyakinan dari suatu kepercayaan dan nilai suatu 

                                                             
32 Ulil Amri Syafri. Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur‟an, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012). 31. 
33 Aminudin, Membangun Karakter Dan Kepribadian Melalui Pendidikan 

Agama Islam (Jakarta: Graha Ilmu, 2006). 95. 
34 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2011). 105. 
35 Muhammad Abdul Qadir Ahmad, Metedologi Pengajaran Agama Islam 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2008). 195. 
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perbuatan baik atau buruk, yang dengannya diharapkan 

tumbuh suatu keyakinan yang tidak dicampuri keragu-

raguan serta perbuatannya dapa dikontrol oleh ajaran 

agama.
36

 

 

3. Tujuan dan Fungsi Pembelajaran Aqidah Akhlak 

a. Tujuan Pembelajaran Aqidah Akhlak 

Pembelajaran aqidah akhlak bertujuan untuk 

menjadikan manusia makhluk yang tinggi dan 

sempurna, dan membedakannya dan makhluk –

makhluk yang lainnya, menjadikan manusia 

berakhlak baik, bertindak-tanduk yang baik terhadap 

manusia, terhadap sesama makhluk dan terhadap 

Tuhan. Sedang pembelajaran akhlak atau ilmu akhlak 

bertujuan mengetahui prbedaan-perbeda perangai 

manusia yang baik maupun yang jahat, agar manusia 

dapat memegang teguh perangai-perangai yang baik 

da menjauhkan diri dari perangai yang jahat, sehingga 

terciptalah tata tertib dalam pergaulaan masyarakat, 

tidak saling membenci, curi mencurigai antara satu 

dengan lainnya, tidak ada perkelahian dapeperangan 

atau bunuh-membunuh sesama hamba Allah.
37

 

Tujuan dari adanya pembelajaran aqidah akhlak pada 

siswa adalah sebagai berikut:  

 

1) Agar siswa memiliki pengetahuan, penghayatan, 

dan keyakinan yang benar terhadap hal- hal yang 

harus diimani, sehingga dalam bersikap dan 

bertingkah laku sehari- hari berdasarkan Al- 

Qur‟an dan Hadist. 

2) Agar siswa memiliki pengetahuan, penghayatan, 

dan kemauan yang kuat untuk mengamalkan 

                                                             
36 Alfa Nur Madina, „Pengaruh Mata Pelajaran Akidah Akhlak Terhadap Moral 

Keagamaan Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Timur Tahun Ajaran 

2017/2018‟, Pendidikan Agama Islam, 1 (2018). 
37 Anwar Masy‟ari, Akhlak Al-Qur‟an, 1st edn (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 

1990). 125. 
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aqidah yang baik dan meninggalkan akhlak yang 

buruk.
38

  

 

b. Fungsi Pembelajaran Aqidah Akhlak 

1) Menuntun dan mengemban dasar ketuhanan yang 

dimiliki manusia sejak lahir. Manusia sejak lahir 

telah memiliki potensi keberagamaan (fitrah), 

sehingga sepanjang hidupnya membutuhkan 

agama dalam rangka mencari keyakinan terhadap 

Tuhan.  

2) Memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa. 

Agama sebagai kebutuhan fitrah akan senantiasa 

menuntut dan mendorong manusia untuk terus 

mencarinya. Akidah memberikan jawaban yang 

pasti sehingga kebutuhan rohaninya dapat 

terpenuhi. 

3)  Memberikan pedoman hidup yang pasti. 

Keyakinan terhadap Tuhan memberikan arahan 

dan pedoman yang pasti sebab akidah 

menunjukkan kebenaran keyakinanyang 

sesungguhnya. Akidah memberikan pengetahuan 

asal dan tujuan hidup manusia sehingga 

kehidupan manusia akan lebih jelas dan lebih 

bermakna.
39

 

 

4. Ruang Lingkup Pembelajaran Aqidah Akhlak 

Ruang lingkup akidah akhlak adalah sama dengan 

ruang lingkup dari ajaran Islam itu sendiri, khususnya 

yang berkaitan dengan pola hubungan.
40

 Diantara ruang 

lingkup pembahsan Akidah Akhlak;  

a. Ilahiyat 

                                                             
38 Direktorat Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Pembelajaran Aqidah 

Akhlak (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 200AD). 
39 Madina. 87. 
40 Muhammad Alim, Upaya Pembentukan Pemikiran Dan Kepribadian 

Muslim, 2nd edn (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2011). 97. 
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Yaitu pembahsan tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan Allah SWT, seperti wujud 

Allah SWT, sifat-sifat Allah SWT, perbuatan 

Allah SWT dan lain-lain.  

b. Nubuwat 

Yaitu pembahsan tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk 

pembahsan tentang Kitab-Kitab Allah SWT., 

mu‟jizat, dan lain sebagainya. 

c. Ruhaniyat 

 Yaitu pembahsan tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan alam metafisik seperti 

malaikat, jin, iblis, syaitan, roh dan lain 

sebagainya. 

d. Sam‟iyyat  

Yaitu pembahsan tentang segala sesuatu yang 

hanya bisa diketahui lewat dalil naqli berupa Al-

Qur‟an dan Sunnah, seperti alam barzah, akhirat., 

azab kubur, tanda-tanda hari kiamat, surga-neraka 

dan lainnya.
41

 

 

Sedangkan ruang lingkup dari akhlak adalah sebagai 

berikut:  

a. Akhlak terhadap Allah  

Akhlak terhadap Allah diartikan sebagai 

sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan 

oleh manusia sebagai makhluk, kepada Tuhan 

sebagai khaliq. Sikap atau perbuatan tersebut 

memiliki ciri-ciri perbuatan akhlaqi.
42

 

 Bentuknya adalah dengan menjalankan 

segala perintah-Nya dan menjauhi segala 

larangan-Nya. Mencintai Allah dan mensyukuri 

segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. 

                                                             
41 Tim Reviewer MKD, Pengantar Studi Islam, 4th edn (Surabaya: UIN SA 

Pers, 2014). 74. 
42 Muhammad Alim. 152. 
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Mengakui keagungan Allah sehingga memiliki 

rasa malu untuk berbuat maksiat. Mengakui 

Rahmat Allah dalam segala hal, sehingga 

memiliki kemauan keras untuk berdoa kepada-

Nya dan mencari ridho-Nya, serta tidak memiliki 

sifat putus asa. Menerima segala keputusan Allah 

sikap sabar, sehingga tidak akan memiliki 

prasangka buruk kepada Allah.
43

 

Beberapa hal diatas sangat penting bagi 

kehidupan manusia karena hidup manusia sangat 

ditentukan oleh Allah. Jika manusia ingin dapat 

hidup bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, 

maka ia harus menjalin hubungan baik dengan 

Allah. Sebab, jika Allah murka, maka sengaralah 

manusia yang mendapatkan murka-Nya.
44

 

b. Akhlak terhadap sesama manusia 

Bentuknya adalah saling menjalin sikap 

silaturrahmi, saling menghormati  dan 

menghaargai, saling tolong menolong, saling 

menasehati. Tidak menyakiti orang lain, baik 

dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun sikap. 

Tidak bersika sombong dihadapan oraang 

lain.Mengedepankaan sikap maaf jika terjadi 

perselisihan. Hubungan baik antar sesama 

manusia menjadi penting karena manusia tidak 

dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. 

Manusia adalah makhluk sosial, yang saling 

membutuhkan antara sat dengan yang lainnya. 

Manusia harus hidup bermasyarakat untuk dapat 

berjalan harmonis, maka seseorang harus menjaga 

sikpnya dalam menjalin hubungan dengan yang 

lainnya.
45

 

                                                             
43 MKD. 
44 Mufidatul Khoiriyah, „Pengaruh Pembelajaran Akidah Akhlak Terhadap 

Pembentukan Karakter Religius Siswa Di Smk Ma‟Arif Nu Mantup‟, Central Library 
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c. Akhlak terhadap diri sendiri 

Akhlak kepada diri sendiri ialah dengan cara 

melakukan sifat-sifat yang terpuji. Sifat terpuji 

harus dimiliki oleh setiap orang muslim, supaya 

kelak bisa membimbing anak-anaknya agar 

memiliki akhlak yang baik. Karena dengan 

memiliki akhlak yang terpuji, insyaallah akan 

mendapatkan kebahagiaan didunia maupun di 

akhirat. Sifat terpuji yang harus dimiliki oleh diri 

sendiri ialah sifat sabar. Sifat sabar merupakan 

salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh 

setiap orang muslim. Sabar ddibagi menjadi 3 

macam ialah : sabar dalam berbuat, sabar dalam 

menderita, dan abar dalam menahan amarah.21  

Ada beberapa hal yang termasuk akhlak al-

karimah terhadap diri sendiri, diantaranya yaitu: 

 Setia (Al-Amanah), ialah sikap terpuji yang 

dimiliki seorang muslim, yang bisa menjaga 

kepercayaan, pribadi setia, tulus, dan juju 

dalam segala hal yang di percayakannya. 

  Benar (Ash-Sidiq) ialah selalu berkata benar 

dan jujur apapun keadaan dan perbuatan 

 Adil (Al-adl) ialah selalu menanampak sifat 

jujur dimanampun dan kapanpun berada. 

 Memelihara kesucian diri (al-iffah) ialah 

menjaga dan merawat kesucian serta 

kehormatan dari sifat tercela. 

 Malu (al-haya‟) ialah malu kepada Allah dan 

diri sendiri terhadap apa yang telah di lakukan 

oleh diri sendiri termasuk melanggar perintah-

Nya. 

 Keberanian diri (as-syaja‟ah) 

 Kekuatan (al-Quwwah) 

 Kesabaran (as-sabru) 

 Kasih sayang (ar-rahman) 
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 Hemat (al-istishad) 

d. Akhlak terhadap alam atau lingkungan 

Adapun yang dimaksud dengan lingkungan 

disini adalah segala sesuatu yang disekitar 

manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, 

mupun benda-benda tak bernyawa. Pada dasarnya 

akhlak yang diajarkan Al-Qur‟an terhadap 

lingkungan bersumber dari fungsi mansa sebagai 

khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi 

manusia dengan sesamannya dan terhadap alam. 

Kekhalifahan mengandung arti pengaayoman, 

pemeliharaan, serta bimbingan, agar  setiap 

makhlukmencapai yujuan penciptanya.
46

 

Bentuknya adalah dengan menjaga  

kelestarian alam, karena alam juga mekhluk Allah 

yang berhak hidup seperti manusia. Hal itu dapat 

dilakukan dengan menyadari bahwa diri manusia 

diciptakan dari unsur alam, yaitu tanah. Dengan 

demikian, alam adalah bagian dari diri manusia. 

Alam harus dihindari karena alam atau 

lingkungan hidup yang ditempati manusia telah 

memberi banyak manfaat kepada manusia. Dari 

mulai air, udara, api, tumbuh-tumbuhan, binatang, 

sinar matahari, semuanya menjadi bagian penting 

bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa mereka, 

manusia tidak dapat hidup.
47

 

Jadi pada intinya ruang lingkup mata 

pelajaran  akidah akhlak adalah tidak jauh dengan 

ruang lingkup dari Pendidikan Agama Islam itu 

sendiri yakni segala aspek yang membahas 

mengenai keimanan atau kepercayaan seseprang 

terhadap Tuhannya dan perilaku seseorang baik 

atau buruk sesorang terhadap diri sendiri, orang 

lain, ataupun terhadap alam atau lingkungan. 
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Sehingga manusia tersebut dapat menjadi 

makhluk yang mulia dihadapan Allah SWT.
48

 

 

C. Materi Aqidah Akhlak Kelas XI Tentang Akhlak 

Pergaulan Remaja (Akhlak Terpuji dan Akhlak Tercela 

Pergaulan Remaja) 

Ada beberapa materi di dalam kajian ilmu kaidah meliputi 

yang diantaranya berhubungan dengan keimanan serta 

keyakinan kepada Allah SWT, termasuk pada takdir Allah 

SWT, keyakinan atas utusan Allah (malaikat, rasul dan kitab-

kitab suci yang telah diturunkan Allah SWT), kehidupan 

sesudah mati antara lain, kehidupan surga, kehidupan neraka, 

alam mahsyar dan sebagainya. Dari penjelasan tersebut dapat 

dilihat bahwa materi pokok yang terkandung di dalam mata 

pelajaran akidah akhlak ada di dalam kelima rukun iman yaitu 

iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada 

rasul dan kitab Allah, iman kepada hari akhir dan yang 

terakhir yaitu iman kepada qadha dan qadar Allah. Sedangkan 

yang terdapat di materi kajian akhlak terbagi menjadi dua 

yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela.
49

 

 

1. Akhlak Terpuji  

a. Akhlak Terpuji Pergaulan Remaja 

Al-Qur‟an dan hadist Rasulullah SAW., telah 

memberikan petunjuk tentang hal-hal yang diharuskan 

sebagai perbuatan terpuji dan hal-hal yang harus 

ditinggalkan sebagai perbuatan tercela. Diantara 

bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja, antara lain 

sebagai berikut: 

1) Menjalin persaudaraan (Ukhuwah) 

Suasana yang damai merupakan dambaan 

setiap umat manusia. Kedamaian akan terwujud 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila 

di antara warga masyarakatnya menjalin rasa 
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persaudaraan (ukhuwah). Islam telah mengajarkan, 

bahwa umat manusia harus menjaga persaudaraan. 

Persaudaraan yang dibangun tidak hanya terbatas 

pada persaudaraan yang dilandasi oleh kesamaan 

agama (ukhuwah Islamiyah) saja, tetapi juga 

menyangkut persaudaraan dalam bingkai bangsa 

dan negara (ukhuwah wathoniyah) walaupun 

berbeda agama, suku, dan rasnya, dan 

persaudaraan antar sesama manusia (ukhuwah 

insaniyah) walaupun berbeda agama, suku, ras dan 

bangsanya.
50

Sebagaimana Firman-Nya: 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ ْيَ َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اللََّو لََعلَُّكْم تُ ْرََحُونَ   ِإَّنَّ
 )اِلجرات: ٓٔ(

 “Sesungguhnya orang-orang mukmin 

adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara 

kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah 

supaya kamu mendapat rahmat.” (Q.S. Al-Hujurat 

(49) : 10)
51

 

 

Ahmad Mustafa Al-Maraghi didalam tafsir 

al-maraghi menjelaskan sesungguhnya muslim itu 

adalah saudara muslim yang lain tidak saling 

mendzalimi, tidak saling memburukan, tidak 

mencela dan tidak pula saling memperpanjang 

masalah. Didalam ajaran Agama Islam 

sebagaimana mereka harus saling memperbaiki 

antara saudara-saudra kamu pada keturunanmu, 

dan bertakwa lah kepada Allah pada siapa yang 

mereka datangkan dan apa yang mereka 

peringatkan untuk memperbaiki diri maka hal yang 

sama dalam mengharap ridha dari Allah dan 

mendapat rahmat-Nya, memaafkan kesalahan yang 

                                                             
50Kementerian Agama RI, Akidah Akhlak MA Kelas XI (Jakarta: Direktorat 
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51 Muhamad Sakban Al-Hafiz, Robbani Alquran Perkata Tajwid Warna, 
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lalu, apabila kamu tetap dalam pendirian dan kamu 

mengikuti perintanya dan menjauhi segala 

laranganya.
52

 

2) Mengembangkan Wawasan Keilmuan 

Menurut Jean Piaget, kelompok remaja 

berada pada tahap operasional formal, dan 

merupakan tahap terakhir dari perkembangan 

kognisi. Perkembangan yang sehat dan normal 

membuat mereka mampu memecahkan masalah-

masalah dengan menggunakan berbagai alternatif 

dan memahami berbagai masalah yang kompleks 

dan rumit. Fokus mereka adalah kemampuan 

berpikir secara abstrak dan berpikir secara 

hipotesis. Di antara bentuk pengembangan 

wawasan keilmuan bagi remaja adalah giat dan 

disiplin dalam belajar, baik secara individu 

maupun dalam kelompok belajar (study club), 

sehingga sebagian remaja sudah terlihat kehebatan 

intelektualitasnya dalam berbagai bidang 

pemikiran dan perasaan sehingga mampu 

melahirkan karya-karya bermutu dalam bidang 

seni, sains, dan teknologi. Merujuk kepada 

pendapat tersebut maka remaja harus diarahkan 

untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya 

melalui kegiatan-kegiatan akademik atau non-

akademik baik melalui pendidikan formal maupun 

pendidikan nonformal. Waktu dan kesempatan 

yang dimiliki harus digunakan sebaik mungkin 

untuk mempersiapkan diri dengan baik sehingga 

dapat dijadikan bekal untuk kehidupannya di 

masa-masa mendatang.
53

 

3) Mengembangkan Sikap Saling Menghormati dan 

Menghargai (Tasamuh) 

                                                             
52 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir Al-maraghi. terj: Bahrun Abu Bakar, 

(Semarang: Toha Putra, 1992),  . 131. 
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Tasamuh (toleransi) adalah rasa tenggang 

rasa atau sikap menghargai dan menghormati 

terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim 

maupun dengan non muslim. Sikap tasamuh juga 

berarti sikap toleran yaitu tidak mementingkan diri 

sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak. 

Salah satu nilai yang terkandung dalam tasamuh 

adalah menghormati dan menghargai perbedaan 

dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-

masing individu untuk mencari titik temu dalam 

persamaan dalam batas-batas tertentu. Islam 

mengajarkan bahwa sesama muslim harus bersatu 

serta tidak boleh bercerai-berai, bertengkar, dan 

bermusuhan. Karena sesama muslim adalah 

saudara. Terhadap pemeluk agama lain, kita 

diperintahkan agar bersikap tasamuh. Sikap 

tasamuh terhadap non muslim itu hanya terbatas 

pada urusan yang bersifat duniawi, tidak 

menyangkut masalah akidah, syari‟ah dan 

ubudiyah.
54

 

 

b. Dampak Positif Akhlak Terpuji Pergaulan 

Remaja 

1) Menumbuhkan sikap arif dan bijaksana 

Sikap arif dan bijaksana dapat dilihat pada 

kemampuan bertindak sesuai dengan norma-norma 

yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma 

hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-

kebiasaan maupun kesusilaan dengan 

memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, 

serta mampu memperhitungkan akibat dari 

tindakannya. Perilaku remaja yang arif dan 

bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang 

berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang 

tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. 
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2) Menumbuhkan sikap mandiri 

Sikap mandiri harus ditanamkan pada diri 

remaja. Dengan kemandirian yang dimilikinya 

maka dia akan mampu bertindak tanpa bantuan 

pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan 

bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri pada 

diri remaja akan mendorong terbentuknya perilaku 

tangguh, tidak mudah terpengaruh perilaku 

negatif, berpegang teguh pada prinsip dan 

keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan ajaran 

agama, moral dan ketentuan hukum yang berlaku. 

 

3) Menumbuhkan sikap tanggung jawab 

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai 

kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan 

semua tugas dan wewenang sebaik mungkin serta 

bersedia menanggung segala akibat atas 

pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Remaja 

yang mempunyai rasa tanggung jawab akan 

mendorong terbentuknya pribadi yang mampu 

menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh 

pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi 

yang diamanatkan.
55

 

 

c. Membiasakan Akhlak Terpuji Pergaulan Remaja 

1) Menutup aurat 

Kebiasaan menutup aurat harus senantiasa 

dijaga, tidak terkecuali para remaja juga harus 

selalu membiasakan dirinya dalam menutup aurat. 

Di antara manfaat menutup aurat adalah untuk 

menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. 

Mengenai batas-batas aurat yang harus dijaga, 

antara laki-laki dan perempuan berbeda sesuai 

dengan ketentuan agama. Andaipun mengikuti 

perkembangan mode berpakaian maka ketentuan 
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baku dalam berpakaian tetap harus diperhatikan, 

misalnya: pakaian harus menutup anggota tubuh 

yang semestinya ditutup, tidak transparan dan 

tidak ketat. 

2) Menjauhi perbuatan zina 

Pergaulan antara laki-laki dengan 

perempuan diperbolehkan sampai pada batas tidak 

membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. 

Islam adalah agama yang menjaga kesucian maka 

pergaulan di dalam Islam harus dilandasi dengan 

nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan lawan jenis, 

harus dijaga jarak agar tidak mengarah kepada 

perbuatan zina. Untuk itu, para remaja harus 

menjaga norma-norma dalam pergaulan sehingga 

tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. 

3) Mengajak untuk berbuat kebaikan 

Orang yang memberi petunjuk kepada teman 

ke jalan yang benar akan mendapatkan pahala 

seperti teman yang melakukan kebaikan itu, dan 

ajakan untuk berbuat kebajikan merupakan suatu 

bentuk kasih sayang terhadap teman. Termasuk 

pada perbuatan baik yang dapat dilakukan oleh 

para remaja adalah menjaga nilai-nilai persatuan 

dan kebangsaan seperti bergabung dengan 

organisasi kepemudaan. Kepedulian remaja 

terhadap lingkungan alam juga menjadi hal yang 

penting untuk dikampenyekan kepada para remaja 

sehingga para remaja mempunyai kebiasaan untuk 

menjaga lingkungan. 

4) Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang 

bermanfaat 

Masa remaja harus dipergunakan sebaik 

mungkin, yaitu dengan cara mengisi waktu untuk 

kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan yang 

dapat diikuti oleh remaja untuk mengisi waktunya 

sangat bervariasi sesuai dengan bakat dan minat 

yang dimilikinya, misalnya dengan mengikuti 
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kegiatan ekstra kurikuler, mengikuti kursus-kursus 

untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan, 

mengikuti kegiatan keolahragaan ataupun 

mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan di 

lingkungan masyarakat. Apabila para remaja 

memanfaatkan waktu dengan tepat maka akan 

dapat mempersiapkan masa depannya dengan 

sedini mungkin. 

5) Santun  

Sikap santun dalam pergaulan akan 

melahirkan kenyamanan, sehingga orang yang ada 

dalam pergaulan tersebut akan merasa nyaman dan 

betah untuk berada dalam lingkugannya. Interaksi 

sosial yang di dalamnya ada sikap santun akan 

melahirkan budaya luhur yaitu sikap asah, asih, 

dan asuh. Orang yang memiliki sikap rendah hati 

akan memandang dirinya pada posisi yang benar. 

Apabila sedang mendapatkan keberuntungan maka 

membuatnya tidak sombong dan lupa diri, tetapi 

ketika sedang diuji dengan kegagalan maka tidak 

membuatnya putus asa dan patah semangat.
56

  

6) Tawadhu‟ (Rendah hati) 

Akhlak peserta didik meliputi tawadhu` 

(rendah hati) dan jujur yang pada ujungnya akan 

mendapat rasa kasih sayang dan kepercayaan dari 

orang lain, wiqor (berwibawa) dalam setiap 

langkahnya, menjaga pandangan dari segala hal 

yang tidak patut untuk dilihat, berusaha menjadi 

orang yang bisa dipercaya, apalagi dengan ilmu 

yang telah didapatkannya, tidak asal menjawab 

pertanyaan yang memang tidak bisa dijawab. 

Seorang peserta didik alangkah baiknya 

jangan pernah meremehkan kepada guru, karena 

Rasulullah pernah bersabda: 
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ُو بَِثالَثَةِ  ْسَتاِذِه ابْ َتاَلُه اللّٰ َاْشَياٍء : َنِسَي َما َحِفَظ وَُكلَّ  َمِن اْسَتَخٌف بِاُ 
(ِخرِِه ) متفق عليوٓ  ِلَسانُُو َوفْ تَ َقَر ِف ا  

“Barang siapa yang meremehkan kepada 

seorang guru, maka Allah akan mencobanya 

dengan tiga perkara: akan hilang apa yang 

pernah dihafalkan, tumpul lisannya, dan akhirnya 

akan fakir”. (H.R. Muttafaqun Alaih) 

 

Hadist diatas menjelaskan tentang perintah 

untuk memuliakan seorang guru seperti 

memuliakan kepada kedua orang tua, apabila 

duduk didepan guru duduklah dengan sopan, jika 

seorang guru masih berbicara hendaklah sebagai 

peserta didik jangan memotong pembicaraannya. 

Seorang peserta didik harus menjaga pandangan 

dari segala hal yang tidak patut untuk dilihat, 

hendaknya rendah hati tidak sombong dan jujur.  

 

2. Akhlak Tercela 

a. Akhlak Tercela Pergaulan Remaja 

Istilah perilaku tercela remaja diidentikkan 

dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja (juvenile 

delinquency) adalah gejala sakit (patologis) secara 

sosial pada anakanak dan remaja yang disebabkan 

oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka 

mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. 

Tingkah laku kenakalan remaja cakupannya sangat 

luas mulai dari tingkah laku yang tidak dapat diterima 

sosial sampai pelanggaran status hingga tindak 

kriminal. Diantara bentuk akhlak tercela pergaulan 

remaja antara lain sebagai berikut: 

1) Pergaulan seks bebas (free sex) 

Pergaulan seks bebas (free sex) memicu 

munculnya pelanggaranpelanggaran yang baru, 

misalnya aborsi dan pembunuhkan bayi-bayi 
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yang lahir dari hubungan seks di luar nikah 

tersebut. Hamil di luar nikah akan membawa 

malapetaka baik bagi diri sendiri maupun orang 

tuanya karena membawa aib keluarga dan 

mendatangkan masalah. Untuk itu, remaja harus 

menghindarkan diri dari segala jenis pergaulan 

yang dapat menjerumuskannya kepada pergaulan 

seks bebas. 

2) Tawuran 

Remaja yang terlibat dalam tawuran 

seringkali dipicu oleh persoalanpersoalan yang 

sederhana, misalnya saling ejek, senggolan 

kendaraan, dan lain-lain. Untuk itu, remaja harus 

jeli dan hati-hati apabila menghadapi 

permasalahan semacam ini. 

3) Mengkonsumsi minuman keras 

Di dalam alkohol ada racun yang disebut 

protoplasmic, yaitu racun yang mempunyai efek 

depresen pada sistem syaraf, sehingga orang yang 

mengkonsumsi minuman alkohol secara 

berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk 

mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis 

maupun sosial. Hal inilah yang menyebabkan 

seorang pemabuk sering melakukan keonaran 

atau keributan bahkan perkelahian hingga 

pembunuhan. Oleh karena itu, pemabuk Atau 

alkoholis (pecandu alkohol) maupun pengedar 

minuman keras dianggap melanggar normanorma 

sosial dalam masyarakat. 

4) Penyalahgunaan narkoba 

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, 

psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dampak 

yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba 

sungguh sangat membahayakan. Pada awalnya, 

narkotika digunakan untuk keperluan medis, 

namun dalam perkembangannya sering 

disalahgunakan bukan untuk kepentingan medis. 
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Di dunia medis, narkotika digunakan untuk 

keperluan operasi medis karena dapat 

memberikan rasa nyaman dan menghilangkan 

rasa sakit untuk sementara waktu. Namun apabila 

digunakan tanpa pengawasan dokter maka sangat 

membahayakan karena akan berpengaruh kepada 

sistem kerja otak dan dapat menimbulkan 

ketergantungan. 

 

b. Dampak Akhlak Tercela Pergaulan Remaja 

1) Bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama 

Fenomena kekerasan dan tawuran antar 

pelajar, bahkan antar mahasiswa ataupun antar 

kelompok masyarakat sering terjadi di tengah 

masyarakat. Perilaku reaktif dan emosional secara 

berlebihan, yang kadang-kadang hanya dipicu 

oleh hal-hal sepele, amuk massa secara beringas 

melawan aparat, atau unjuk rasa yang anarkis 

sering juga sering terjadi. Kejadian-kejadian 

tersebut sering mengakibatkan jatuhnya korban 

jiwa dan kerugian material. Tentunya perilaku 

yang demikian ini adalah sangat bertentangan 

dengan nilai-nilai agama, untuk itu harus 

dihindari. 

2) Hilangnya budaya malu 

Malu adalah sebagian dari iman. Hilangnya 

iman, dapat diawali dari hilangnya rasa malu 

pada diri seseorang. Orang yang mempunyai rasa 

malu, dia akan hati-hati dalam melakukan suatu 

perbuatan. Remaja yang mempunyai rasa malu 

bila melakukan suatu perbuatan maka akan selalu 

menjaga martabat atau harga dirinya. Orang yang 

demikian ini, di tengah-tengah masyarakat dan di 

mata Allah akan mendapatkan tempat yang 

mulia. Berbeda dengan remaja yang kehilangan 

rasa malu, mereka cenderung bangga dengan 

perilaku tercela yang telah ia lakukan dan bahkan 
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merasa perbuatan salah yang dilakukannya 

sebagai suatu kebenaran. Padahal masyarakat 

memandangnya sebagai suatu perbuatan orang 

yang berakhlak rendah, begitu juga Allah akan 

menempatkannya pada kehidupan yang hina. 

3) Menimbulkan masalah kesehatan 

Penyalahgunaan narkoba memunculkan 

berbagai masalah, misalnya bidang kesehatan, 

sosial, kriminal, dan ekonomi. Dalam banyak 

kasus, penyalahgunaan narkoba telah menjadi 

sumber masalah di bidang kesehatan, misalnya 

penularan virus HIV/AIDS yang mematikan. 

Sedang dampak minuman keras bagi yang 

mengkonsumsinya adalah mabuk, sehingga dapat 

menyebabkan cedera dan kematian. Penurunan 

kesadaran seperti koma dapat terjadi pada 

keracunan alkohol yang berat demikian juga henti 

nafas dan kematian. 

 

c. Menghindari Akhlak Tercela Pergaulan Remaja 

1) Meningkatkan kadar iman dan amal saleh 

Setiap ketentuan yang dibuat oleh Allah pasti 

mengandung hikmah. Dilarangnya minuman 

keras, pergaulan seks bebas, tawuran dan perilaku 

negatif lainnya pasti ada hikmahnya, di antaranya 

adalah untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan. 

Untuk itu remaja harus menyadari dengan 

sepenuh hati bahwa dengan meningkatkan 

keimanan kepada hukum-hukum yang ditentukan 

oleh Allah maka kualitas pribadi seorang remaja 

akan menjadi meningkat. Tentunya keimanan ini 

harus ditindaklanjuti dengan mengamalkan 

ajaran-ajaran agama misalnya dengan belajar 

tekun serta mengembangkan minat dan bakat 

yang dimilikinya 
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2) Meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul 

Manusia adalah mahluk sosial sehingga 

dalam kehidupannya pasti membutuhkan manusia 

yang lain. Agar dalam pergaulan antar 

manusia/interaksi sosial tersebut bisa berjalan 

dengan baik maka perlu disepakati adanya tata 

aturan yang harus dipatuhi bersama. Orang yang 

melanggar tata kehidupan sosial maka akan 

terkucil dari masyarakatnya. Untuk itu, remaja 

yang merupakan bagian dari anggota masyarakat 

harus menjaga kehidupan di lingkungan 

masyarakatnya sehingga terwujud kehidupan 

yang harmonis. 

3) Mengatur waktu dengan baik 

Allah Swt. di dalam al-Qur‟an banyak 

bersumpah dengan menggunakan kata yang 

menunjukkan kepada waktu, misalnya: al-„Ashr, 

al-Lail, adh-Dhuha, dan lain-lain. Ini 

menunjukkah bahwa umat Islam harus 

memperhatikan waktu. Remaja harus 

menggunakan kesempatan yang ada, jangan 

sampai menundanunda suatu pekerjaan yang 

seharusnya dapat diselesaikan atau menyia-

nyiakan kesempatan yang ada. Nabi Muhammad 

Saw. bersabda: 

ُو َعَلْيِو َوَسلَّ  َم نِْعَمَتاِن َمْغبُ ْوٌن َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اللّٰ
ٌر ِمَن النَّاِس الصَِّحُة َواْلَفرَاُغ )رواه البخاري(   ِفْيِهَما َكِشي ْ

 Dari Ibnu Abbas Ra, dia berkata: Nabi 

Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: “Dua 

kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu pada 

keduanya, (yaitu) kesehatan dan waktu luang”. 

(HR Bukhari) 
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D.  Pembinaan Akhlak Peserta Didik 

1. Pengertian Pembinaan Akhlak 

Pembinaan atau bimbingan adalah suatu proses 

kegiatan kepada individu yang dilakukan secara terus 

menerus (continue), supaya peserta didik tersebut dapat 

memahami dirinya.
57

 Sehingga peserta didik dapat 

mengontrol diri sendiri dan bertindak sesuai dengan 

tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga dan 

masyarakat. Dengan demikian peserta didik dapat 

merasakan kebahagiaan dalam hidupnya serta dapat 

memberikan dampak yang berarti kepada kehidupan 

masyarakat pada umumnya. 
 

Dari pengertian di atas dapat dirangkum pengertian 

pembinaan merupakan usaha yang dilaksanakan secara 

terus-menerus, sadar, sistematis dan terencana dalam 

membentuk kepribadian dan karakter sesuai dengan 

potensi dan tujuan yang diharapkan.  

Sedangkan menurut Dasuki, Hafidz akhlak secara 

kebahasaan yaitu kata akhlak berasal dari bahasa arab 

yang merupakan bentuk jamak dari khuluq atau khalq, 

yang berarti tabiat atau budi pekerti, kebiasaan atau adat, 

keperwiraan, kesatriaan, kejantanan, atau agama.
58

  
 

Senada dengan hal tersebut, Al-Qur‟an menyebutkan 

bahwa agama itu adalah adat kebiasaan dan budi pekerti 

yang luhur, sebagaimana yang terkandung dalam dua 

ayat Al-Qur‟an berikut ini: 

ُخُلُق األوَِّليَ ِإْن َىَذا ِإال   
“(agama kami) ini tidak lain hanyalah adat 

kebiasaan orang dahulu”.   

(Q.S As-Syu‟ara (26): 137)
59

 

                                                             
57 Sulthon Masyhud, Moh. Khusnurdilo, Manajemen Pondok Pesantren, 

(Jakarta: Diva Pustaka, 2005),  . 125. 
58 Sahriansyah, Ibadah dan Akhlak, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 

2014),  . 175. 
59 Jam‟iyyah Ihya Turats Islamy, Al-Qur‟an dan Terjemah,(Jakarta:Insan 

Media Pustaka,2014),  . 373. 
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 َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ 
“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi 

pekerti yang agung”.  

(Q.S. Al-Qalam (68) : 4)
60

 

 

Dua ayat Al-Qur‟an di atas menegaskan dua hal. 

Pertama, bahwa Al-Qur‟an menyebutkan akhlak yaitu 

adat kebiasaan. Kedua, bahwa yang terpenting dalam 

ajaran Islam adalah mengamalkan ajarannya dan berbudi 

pekerti sehingga menjadi kebiasaan sehari-hari.  

Akhlak adalah nilai diri seseorang, yang membedakan 

antara satu dengan yang lainnya, seekor hewan di zaman 

purbakala dengan yang di zaman modern tidaklah ada 

perbedaan dari sisi tabiatnya, namun manusia di 

pengaruhi oleh nilai-nilai yang membentuk 

kepribadiannya.
61

 Jika beraklak baik, maka ia akan 

berharga namun jika berakhlak buruk, maka ia pun akan 

lebih rendah dari pada binatang.  

Pada dasarnya, banyak pengertian tentang para ahli 

mencoba merangkum akhlak dalam sebuah definisi sesuai 

perspektifnya. Seperti yang dilakukan oleh Abdul Hamid 

Yunus di dalam Da‟iratul Ma‟arif dikatakan: 

 َااَلْخاّلُق ِىَي ِصَفاُت ْااِلْنَساِن ْااَلَدبِيَّةُ 
“Akhlak ialah sifat-sifat manusia yang terdidik”.

62
 

Di dalam mu’jam al-Wasith juga disebutkan definisi 

akhlak sebagai berikut: 

األفعال من خري أو شر  للنفس راسخة تصدر عنهااألخالق حال 
 من غري حاجة إليفكٍر ورويّةٍ 

 

                                                             
60 Jam‟iyyah Ihya Turats Islamy, Al-Qur‟an dan Terjemah,(Jakarta:Insan 

Media Pustaka,2014),  . 564. 
61 Saproni, Panduan Praktis Akhlak Seorang Muslim, (Bogor: CV. Karya 

Utama, 2015). 6. 
62 Asmaran, As, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: PT Raja Frafindo 

Persada,1994), Edisi. 1, Cet. 2,  .3. 
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“Akhlak ialah sifat yang tertanam dalm jiwa, yang 

dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau 

buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan 

pertimbangan”.63   

 
Senada dengan ungkapan diatas telah dikemukakan 

oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya sebagai berikut: 

اخللق عبارة عن ىيئة للنفس راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة 
 ويسر من غري حاجة إىل فكر ورويَّة

 

“Al-Khuluk ialah sifat yang tertanam dalam jiwa 

yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan 

gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan”.
64

 

 

Memperhatikan ketiga definisi di atas dapat 

ditegaskan bahwa tidak semua perbuatan manusia disebut 

akhlak. Perbuatan manusia bisa disebut akhlak jika 

terpenuhi dua syarat berikut ini: pertama, perbuatan itu 

dilakukan berulang-ulang atau terus-menerus. Kedua, 

perbuatan itu timbul dengan mudah tanpa dipikir atau 

diteliti terlebih dahulu sehingga benar-benar merupakan 

suatu kebiasaan.  

Walaupun masing-masing ahli mendefinisikan 

pemikirannya tentang akhlak begitu beragam namun 

semuanya masih saling keterkaitan satu dengan yang 

lainnya dalam memandang akhlak. Ketiga ahli ini masih 

menekankan pengertian akhlak kepada kebiasaan dalam 

bertingkah laku. Semuanya dipandang sebagai kebiasaan 

yang sering dilakukan, sehingga tidak perlu menggunakan 

akal. Semuanya dilakukan tanpa perintah dari akal. 

                                                             
63 Asmaran, As, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: PT Raja Frafindo 

Persada,1994), Edisi. 1, Cet. 2,  .4. 
64 Mahjuddin, Akhlak Tasawuf 1:Mu‟zizat Nabi, Karomah Wali dan 

Ma‟rifah Sufi, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009). 4. 
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Menurut Husni Rahim Akhlak merupakan tahapan 

ketiga dalam beragama. Tahapan pertama penyatakan 

keimanan dengan mengucapkan syahadat, tahapa kedua 

melakukan ibadah seperti shalat, zakat, puasa, membaca 

Al-Qur‟an dan berdo‟a, dan tahap ketiga sebagai buah 

dari keimanan dan ibadah adalah akhlak.
65

 Akhlak mulia 

atau baik merupakan hasil dari proses penerapan aqidah 

dan syariah. Ibarat sebuah bangunan, akhlak mulia 

merupakan kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah 

pondasi dan bangunanya dibangun dengan baik. Tidak 

mungkin akhlak mulia ini akan terwujud pada diri 

seseorang jika ia tidak memiliki aqidah dan syariah yang 

baik.  

Akhlak adalah suatu istilah agama yang dipakai 

menilai perbuatan manusia; apakah itu baik, atau buruk.
66

 

Penjelasan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang 

dikemukakan oleh para ahli sebelumnya, dimana 

penekanan masih terdapat pada sikap spontanitas atau 

tanpa pemikiran yang melekat pada diri seseorang untuk 

melakukan tindakan.  

Al-Ghazali berpendapat bahwa akhlak bukan sekedar 

perbuatan, bukan pula sekedar kemampuan berbuat, juga 

bukan pengetahuan. Akan tetapi, akhlak harus 

menggabungkan dirinya dengan situasi jiwa yang siap 

memunculkan perbuatan-perbuatan, dan situasi harus 

melekat sedemikian rupa sehingga perbuatan yang 

muncul darinya tidak bersifat sesaat melainkan menjadi 

kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Kesempurnaan 

akhlak sebagai suatu keseluruhan tidak hanya bergantung 

kepada satu aspek pribadi, akan tetapi terdapat empat 

kekuatan didalam diri manusia yang menjadi unsur bagi 

                                                             
65 Rifqy Masyhur, “Kinerja Pengasuh dalam Pembinaan Akhlak Anak di 

Panti Asuhan Yatim Piatu Kinderhut Indonesia”, Dayah: Journal of Islamic 

Education, Vol. 1 No. 2, 2018. 206. 
66 Mahjuddin, Akhlak Tasawuf 1:Mu‟zizat Nabi, Karomah Wali dan 

Ma‟rifah Sufi, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009). 7. 
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terbentuknya akhlak baik dan buruk. Kekuatan-kekuatan 

itu ilah kekuatan ilmu, kekuatan nafsu sahwat, kekuatan 

amarah dan kekuatan keadilan.
67

 

Jika diperhatikan, seluruh definisi akhlak 

sebagaimana dijelaskan di atas tidak saling bertentangan, 

melainkan saling berkesinambungan dan melengkapi. 

Kalau kita ambil kesimpulan dari definisi para ahli di 

atas, yaitu suatu sifat yang tertanam kuat dalam jiwa yang 

nampak dalam perbuatan yang dilakukan dengan mudah, 

tanpa memerlukan pemikiran lagi dan sudah menjadi 

kebiasaan dalam kehidupannya. Oleh karena itu wujud 

akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia.  

Tentang istilah akhlak dalam bahasa Indonesia sering 

dipakai dengan moral dan etika. Istilah moral berasal dari 

bahsa latin mores, yaitu bentuk prular dari mos, yang 

berarti adat kebiasaan.
68

 Memperhatikan definisi di atas, 

dapat dikatakan bahwa moral merupakan perbuatan dan 

perilaku. Moral dianggap sebagai nilai dalam masyarakat, 

untuk menentukan baik dan buruknya tindakan.  

Menurut sudut pandang pemerintah, modifikasi 

istilah pendidikan agama bertujuan untuk memperkuat 

karakter generasi. Dengan demikian, moral harus dididik 

secara integratif kepada peserta didik. Moral baik dalam 

konsep maupun praktik tidak lepas dari pendidikan 

agama. Penjelasan pemerintah itu mengundang asumsi 

dan kritik akademis dan politik dari masyarakat. Ada 

asumsi politik dan kritik terhadap konsep tersebut. Di 

antara para kritikus, ada komentar bahwa penambahan 

istilah moral setelah masa pendidikan agama kurang 

logis. Beberapa dari mereka berpendapat bahwa istilah 

moral dalam peraturan pemerintah secara eksplisit 

merupakan bagian dari karakter bangsawan. Dengan 
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demikian, istilah itu haruslah akhlak mulia dan bukan 

moral.
69

 

 Lalu persamaan dan perbedaan dengan akhlak, 

persamaan antara akhlak dan moral adalah bahwa 

keduanya berbicara tentang perbuatan manusia. Perbuatan 

manusia menurut akhlak dan moral ada yang bernilai baik 

dan ada yang bernilai buruk. Sedangkan perbedaan di 

antara keduanya terletak kepada perbuatan manusia 

tersebut. Bila akhlak memandang baik buruknya 

perbuatan manusia berdasarkan Al-Qur‟an dan As-

Sunnah, maka moral memandangnya berdasarkan adat 

istiadat yang berlaku di masyarakat. Perbedaan ini 

berkonsekuensi pada perbedaan sifat kebenarannya, bila 

kebenaran akhlak itu bersifat mutlak dan absolut, maka 

kebenaran moral itu bersifat relatif, nisbi, dan temporal. 

Sedangkan etika Menurut Mudhafar Achmad adalah 

perbuatan, tetapi bukan tata adat, melainkan tata adab, 

yang bedasarkan pada inti sari atau sifat dasar manusia 

baik buruk. Dengan demikian, etika adalah teori tentang 

perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik dan 

buruknya. Ahmad Amin memperjelas pengertian etika 

dengan pendapat bahwa etika adalah ilmu yang 

menjelaskan baik dan buruknya, menerangkan apa yang 

seharusnya dilakukan seseorang kepada sesama, 

menyatakan tujuan perbuatan seseorang, dan 

menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya 

dilakukan.
70

 

Memperhatikan dua pendapat di atas dapat diperoleh 

tiga kesimpulan. Pertama, bahwa etika adalah ilmu 

filsafat moral, tidak mengenai fakta melainkan tentang 

nilai-nilai dan tidak berkaitan tindakan manusia, 

melainkan tentang idenya. Kedua, bahwa etika adalah 

ilmu tentang tingkah laku manusia yang berkenaan 
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dengan ketentuan kewajiban yang menyangkut masalah 

kebenaran, kesalahan, atau kepatuhan serta ketentuan 

tentang nilai yang menyangkut kebaikan atau keburukan. 

Ketiga, bahwa perbuatan seseorang yang dapat dinilai 

baik buruk dalam perspektif etika adalah perbuatan yang 

timbul dari seseorang dengan sengaja dan penuh 

kesadaran. Lalu persamaan perbuatan antara akhlak 

dengan etika, persamaan diantara keduanya terletak pada 

objeknya yakni sama-sama membahas tentang baik 

buruknya tingkah laku manusia. 

 Uraian di atas dapat dipahami bahwa pembinaan 

akhlak merupakan usaha sungguh-sungguh dalam rangka 

membentuk anak, dengan menggunakan sarana 

pendidikan dan pembinaan yang terprogram dengan baik 

dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Potensi 

rohaniah yang ada dalam diri peserta didik dibina secara 

optimal dengan cara dan pendekatan yang tepat. Jika 

program pendidikan dan pembinaan akhlak itu dirancang 

dengan baik, sistematik, dibina secara optimal dengan 

cara dan pendekatan yang tepat serta dilaksanakan dengan 

sungguh-sungguh, maka akan menghasilkan peserta didik 

yang baik akhlaknya. 

Sedangkan tujuan adanya pembinaan akhlak dalam 

Islam adalah untuk membentuk pribadi muslim yang 

bermoral baik, jujur, beradab, suci, sopan dan juga 

beriman serta bertaqwa kepada Allah SWT. tujuan yang 

hendak dicapai dalam Pembinaan akhlak adalah: 

a. Perwujudan takwa kepada Allah SWT; 

b. Kesucian Jiwa; 

c. Cinta kebenaran dan keadilan secara teguh dalam tiap 

pribadi individu.
71

 

 

“Selain itu Pembinaan akhlak dalam pendidikan 

Islam hendaknya menjadikan manusia bertindak 

baik terhadap sesama manusia, sesama makhluk 
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dan kepada Allah SWT. yang telah 

menciptakannya. Sebab tujuan Pembinaan akhlak 

yang diharapkan ialah mencapai kebahagiaan 

dunia dan akhirat bagi pelakunya sesuai ajaran 

Al-Qur‟an dan Hadits, dimana ketinggian akhlak 

seorang terletak pada hati yang sejahtera dan 

pada ketentraman hati.”
72

 

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat difahami bahwa, 

tujuan Pembinaan akhlak adalah agar remaja dapat 

membiasakan sifat dan sikap yang baik dan menjauhkan 

sikap yang tidak baik kepada Allah SWT. dan dengan 

sesama agar dapat terjalin keharmonisan hubungan antara 

Allah SWT. dan dengan manusia. 

 

2. Sumber Pembinaan Akhlak 

Dalam konsep akhlak segala sesuatu itu dinilai baik 

dan buruk, terpuji dan tercela, semata-mata berdasar 

kepada Al-Qur‟an dan Hadits. Oleh karena itu, dasar 

Pembinaan akhlak adalah Al-Qur‟an dan Hadits. Bertitik 

tolah dari pengertian akhlak yang mengandung arti 

kelakukan, maka dapat dikatakan bahwa, kelakukan 

manusia itu beraneka ragam sesuai dengan firman Allah 

SWT yang berbunyi: 

 ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشَتَّ  )الّيل: ٤(
“Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.” 

(Q.S. Al-Lail (92):4)
73

 

 

Keanekaragaman tersebut dapat ditinjau dari berbagai 

antara lain kelakuan yang berkaitan dengan baik dan 

buruk serta objeknya yakni kepada siapa kelakuan itu 

ditujukan. Tidak dapat dipungkiri pada diri manusia 
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terdapat dua potensi yaitu potensi kebaikan dan 

keburukan sesuai dengan firman Allah SWT yang 

termaktub didalam Q.S Al-Balad ayat 10: 

  َوَىَديْ َناُه النَّْجَدْينِ  )البلد: ٠١(
“Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua 

jalan.” (Q.S. Al-Balad (90):10)
74

 

 

Pada dasarnya manusia terdiri dari dua potensi yaitu 

kebaikan dan keburukan, namun pada diri manusia 

ditemukan isyarat-isyarat dalam Al-Qur‟an bahwa 

kebajikan lebih dahulu menghiasi diri manusia dari pada 

kejahatan, dan bahwa manusia pada dasarnya cenderung 

kepada kebajikan. Kecenderungan manusia kepada 

kebaikan lebih dominan disebabkan karena pada diri 

manusia ada potensi fitrah (kesucian) yang dibawa sejak 

lahir. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yaitu: 

Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang 

tuanyalah yang menjadikan sebagai Yahudi, Nasrani, 

atau Majusi. 

Prinsip akhlak yang paling menonjol ialah bahwa 

manusia bebas melakukan tindakan-tindakannya, 

manusia punya kehendak untuk berbuat dan tidak berbuat 

sesuatu. Ia merasa bertanggung jawab terhadap semua 

yang dilakukannya dan harus menjaga apa yang 

dihalalkan dan diharamkan. Maka tanggung jawab 

pribadi ini merupakan prinsip akhlak yang paling 

menonjol dalam Islam dan semua urusan keagamaan 

seseorang selalu disandarkan pada tanggung jawab 

pribadi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-An‟am ayat 

164 yang berbunyi: 
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قُ       ْل َأَغي ْ       َر اللَّ       ِو أَْبغِ       ي َربَ       ا َوُى       َو َربُّ ُك       لِّ َش       ْيٍء َوال َتْكِس       ُب ُك       لُّ 
َه        ا َوال تَ        ِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخ        َر  ُ َّ ِإىَل َربُِّك        ْم َم        ْرِجُعُكْم  نَ ْف        ٍس ِإال َعَلي ْ

 (٠٦٤ :االنعام) ِبَا ُكْنُتْم ِفيِو ََتَْتِلُفونَ  فَ يُ َنبُِّئُكمْ 
“Katakanlah: “Apakah aku akan mencari Tuhan 

selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala 

sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa 

melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya 

sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan 

memikul dosa orang lain. Kemudian kepada 

Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-

Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.” (Q.S. 

Al-An‟am (6): 164)
75

 

Berdasarkan ayat dan hadis di atas jelas bahwa, Al-

Qur‟an dan Hadits Rasulullah SAW. merupakan sumber 

akhlakul karimah dalam ajaran Islam. 

3. Bentuk-bentuk Pembinaan Akhlak 

Setiap orangtua akan mempunyai pengaruh terhadap 

remaja. Pengaruh tersebut ada yang terjadi melalui 

pendidikan dan pengajaran yang dilakukan dengan 

sengaja dan ada pula yang terjadi secara tidak sengaja, 

bahkan tidak disadari oleh orangtua. Tujuan pendidikan 

agama Islam akan dapat dicapai, jika semua orangtua 

yang tersebut mempunyai kepribadian yang sejalan 

dengan tujuan pendidikan agama Islam itu. Apabila 

remaja yang tidak bisa mempunyai kepribadian yang 

baik, tujuan pendidikan akhlak tidak akan tercapai. Dan 

setiap penghuni yang ada di dalam keluarga baik itu 

orangtua beserta remaja yang ada disana hendaknya 

mempunyai kepribadian dan kode etik guna mewujudkan 

tujuan pendidikan akhlak yang sudah terencana. 
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Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa, bentuk-

bentuk Pembinaan akhlak yang dilakukan guru antara 

lain: 

a. Pemberian motivasi, motivasi merupakan bagian 

terpenting sebagai penentu dalam pembinaan akhlak 

peserta didik. Sebab, motivasi merupakan salah satu 

upaya untuk menumbuhkan dan sebagai pengarah 

semangat individu untuk mendorong siswa untuk 

belajar, sehingga dengan adanya semangat tersebut, 

maka individu akan terus belajar hingga terjadi 

perubahan tingkah laku pada dirinya;  

b. Pemberian Bimbingan, pemberian bimbingan harus 

dilakukan secara maksimal. Karena bimbingan yang 

akan diberikan oleh seorang guru dapat membantu 

peserta didik dalam menemukan kemampuannya 

bertanggung jawab terhadap dirinya; 

c. Latihan Pembiasaan, pembiasaan dilakukan sejak 

dini termasuk masa remaja akan berdampak besar 

terhadap kepribadian atau akhlak mereka ketika 

dewasa.
76

 

Berdasarkan beberapa hal di atas dapat difahami 

bahwa, dengan memberikan pembinaan akhlak di dalam 

suatu lembaga pendidikan, maka remaja pun akan 

memiliki sifat ataupun sikap yang diberikan oleh 

orangtua, menerapkan sikap disiplin waktu dalam 

belajar, serta memberikan tugas dan pengawasan akan 

membuat remaja terpantau kegiatannya, maka akan 

terbentuk akhlak yang baik. 

1. Metode Guru Aqidah Akhlak Dalam Pembinaan 

Akhlak 

Dalam metode pembinaan akhlak guru pendidikan 

agama islam harus memiliki cara-cara yang baik dan 

efesien dalam menjalin hubungan dengan siswa, 

                                                             
76Amirullah Syarbini dan Akhmad Husaeri, Kiat-kiat Mendidik Akhlak 

Remaja, (Jakarta: PT. Elex Media Komputido, 2012),  . 43    



 

 
87 

karena apabila tidak menggunakan cara yang benar 

maka siswa akan merasajenuh dan bosan dengan guru 

yang mengajarkan mata pelajaran tersebut. Oleh 

karena itu dalam pembinaan akhlak ini ada beberapa 

hal yaitu memberikan pelajaran atau nasehat. 

Dalam memberikan pelajaran atau menyampaikan 

materi pembelajaran guru pendidikan agama islam 

harus menerapkan beberapa metode seperti, tanya 

jawab, penugasan, dan diskusi kelompok. Berikut 

beberapa metode pembinaan akhlak menurut islam, 

ialah:  

a. Metode keteladanan (uswah) 

Metode keteladanan merupakan sesuatu yang 

pantas untuk diikuti, karena mengandung nilai-

nilai kemanusiaan. Oleh karena itu kedudukan 

orang tua dan guru harus memberikan contoh 

sikap teladan yang baik, dari segi ucapan maupun 

perilaku, karena pada dasarnya anak suka meniru 

perilaku orang tua dan guru. Jadi orang tua dan 

guru harus mengembangkan pola perilaku anak, 

karena hakekat orang tua ialah cerminan untuk 

anak-anaknya. Jadi bisa di bilang bahwa perilaku 

orang tua akan di contoh oleh anak-anaknya, 

karena pada dasarnya dalam diri seorang anak 

tertanam sifat sika meniru (habbu al-taqlid). 

b. Metode pembiasaan (ta‟wid)  

Metode pembiasaan merupakan proses 

pembentukan sikap atau kepribadian yang 

berulang-ulang dikehidupan sehari-hari. Oleh 

karena itu proses pembiasaan harus di bentuk 

sejak anak masih berusia dini. Karena kebiasaan-

kebiasaan tersebut akan membentuk kepribadian 

anak yang baik. Sehingga kebiasaan tersebut tidak 

akan pernah terpisah dari keoribadian 

kehidupannya. 
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c. Metode nasehat  

Metode pembinaan akhlak yang dilakukan 

melalui metode nasehat ini akan memberikan 

dampak yang positif bagi anak didiknya. Metode 

pembiasaan harus di dasari atas dasar ketulusan 

dan hati yang ihlas. Sehingga guru sebagai 

pendidik harus menasehati siswa dengan cara 

yang lembut agar mudah di pahami dan di 

mengerti oleh siswa. Penerapan metode nasehat 

dapat dilakukan dengan bertukar argument, 

nasehat mengenai keagamaan dan lain 

sebagainya. 

d. Metode cerita (qishshah)  

Metode cerita ini efektif apabila digunakan pada 

saat proses pembinaan akhlak berlangsung. 

Dimana dalam metode pembinaan akhlak ini guru 

menceritakan kisah-kisah islami, seperti kisah 

para rasul dan nabi atau sejarah keislaman dan 

sebagainya. Dalam Pendidikan islam cerita yang 

diambil bersumber dari al-qur‟an dan hadits atau 

yang bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari. 

Cerita tersebut di ambil untuk membentuk 

motivasi kepada manusia dengan tujuan agar 

manusia tersebut mampu untuk mengupgrade 

perilakunya dan mengambil sisi positif untuk 

diambil dan di terapkan dalam kehidupan nya. 

e. Metode Hukuman  

Metode hukuman ini di berikan kepada peserta 

didik yang melakukan perbuatan tercela, atau 

melanggar peraturan yang ada di sekolah. 

Hukuman tersebut dapat berupa hukuman fisik 

mauapun psikis, seperti di jewer atau di berikan 

hukuman kedisiplinan. Dengan pemberian 

hukuman seperti ini, pihak sekolah berharap agar 

peserta didik tidak melakukan perbuatan yang 

tercela atau tidak mencontohkan akhlak 

Rasulullah SAW. 
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2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembinaan Akhlak 

Siswa. 

Setiap ingin melakukan sesuatu perubahan pasti 

memiliki beberapa faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi objek Pembinaan yang diharapkan 

akan menghasilkan suatu perubahan, faktor-faktornya 

sebagai berikut: 

a. Agama, agama dalam pembinaan akhlak manusia 

dikaitkan dengan ketentuan hukum agama yang 

sifatnya pasti dan jelas; 

b. Tingkah Laku, tingkah laku manusia ialah sikap 

seseorang yang dimanifestasikan dalam bentuk 

perbuatan; 

c. Insting dan Naluri, keadaan manusia bergantung 

pada jawaban asalnya terhadap naluri. Akal dapat 

menerima naluri tertentu, sehingga terbentuk 

kemauan yang melahirkan tindakan; 

d. Nafsu, nafsu dapat menyingkirkan semua 

pertimbangan akal, memengaruhi peringatan hati 

nurani dan menyingkirkan hasrat baik yang 

lainnya; 

e. Adat Istiadat, kebiasaan terjadi sejak lahir. 

Lingkungan yang baik sangat mendukung 

kebiasaan yang baik pula. Lingkungan dapat 

merubah kepribadian seseorang; 

f. Lingkungan, terdapat dua macam lingkungan, 

yaitu lingkungan alam dan pergaulan. Keduanya 

mampu mempengaruhi akhlak manusia. 

Lingkungan dapat memainkan peran dan 

pendorong terhadap perkembangan kecerdasan, 

sehingga manusia dapat mencapai taraf yang 

setinggi-tingginya dan sebaliknya juga dapat 

menjadi penghambat yang menyekat 

perkembangan, sehingga seorang tidak dapat 
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mengambil manfaat dari kecerdasan yang 

diwarisi.
77

 

Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa, 

faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak 

antara lain; 

1. Faktor Pendukung 

a. Orang tua, merupakan pembina pribadi yang 

paling utama dalam hidup seorang anak, 

kepribadian orang tua, sikap serta cara hidup 

mereka merupakan unsur-unsur pendidikan 

yang tidak langsung, yaitu dengan sendirinya 

akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang 

tumbuh.
78

  

b. Lingkungan, merupakan kondisi diluar individu 

yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. 

Lingkungan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: 

Lingkungan alam kebudayaan dan masyarakat.
79

 

Masyarakat adalah wadah dan wahana 

pendidikan. Dalam arti yang terperinci, 

masyarakat adalah salah satu lembaga 

pendidikan yang menjadikan warga yang baik 

dan baik dalam masyarakat.
80

 

 

Tugas masyarakat terlihat dalam kebiasaan, 

tradisi, pemikiran berbagai peristiwa, kebudayaan 

secara umum serta dalam pengarahan spiritual dan 

sebagainya. Lingkungan masyarakat yang baik 

kemungkinan besar dapat menghasilkan anak yang 

baik pula. 
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2. Faktor Penghambat 

a. Kelompok Teman Sebaya  (Peer Group), 

kelompok teman sebaya merupakan suatu 

kelompok dari prang-orang yang seusia dan 

memiliki status yang sama dengan siapa 

seseorang umumnya berhubungan atau bergaul; 

b. Media Massa, media massa merupakan agen 

sosialisasi yang semakin menguat perannya. 

Media massa baik media cetak maupun media 

elektronik seperti radio, televisi, dan internet 

semakin memegang peranan penting dalam 

mempengaruhi cara pandang, fikir, tindak dan 

sikap seseorang.  

Munculnya media massa khususnya media 

elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat 

pengetahuan ternyata dapat disalahgunakan oleh 

anak, yang pada akhirnya dapat menimbulkan 

adanya berbagai perilaku yang menyimpang yang 

dapat terjadi. Seperti adanya anak yang sering 

menghabiskan waktunya untuk bermain games, dan 

facebook sehingga waktu yang seharusnya 

digunakan untuk belajar menjadi habis dengan sia-

sia. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami 

bahwa, faktor yang mempengaruhi seseorang dalam 

pembinaan akhlak adalah agama dari remaja, 

tingkah laku remaja, insting dan naluri remaja, 

nafsu, adat istiadat keluarga remaja atau kebiasaan 

remaja, orang tua, taman sebaya, media masa dan 

yang terakhir lingkungan sekitar remaja dalam 

kesehariaannya bagaimana. 

4. Tujuan Pembinaan Akhlak 

Tujuan dari pembinaan akhlak sendiri ialah 

untuk mewujudkan manusia yang berakhlak al-

karimah, oleh karen itu sangat diperlukan usaha 
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pembinaan akhlak dan memiliki tujuan yang jelas. 

Tujuan pembinaan akhlak dalam islam ialah 

mengarahkan pribadi muslim yang memiliki akhlak 

baik, jujur, beradab, suci, sopan serta bertaqwa 

kepada Allah Swt.  

Mahfudz ma‟suum berpendapat bahwa tujuan 

yang harus dicapai dalam pembinaan akhlak ialah : 

mewujudkan taqwa kepada Allah Swt, kesucian jiwa, 

cinta terhadap kebenaran dan keadilan.
81

 Ketika 

manusia berusaha mendekatkan diri kepada Allah 

maka manusia tersebut akan selalu di ingatkan oleh 

Allah terhadap hal-hal yang bersifat bersih dan suci. 

Melakukan ibadah dengan ihlas semata-mata karena 

mengharap ridho Allah, dengan demikian ibadah 

mempunyai hubungan erat dengan sikap dan 

memperbaiki akhlak. Dari tujuan tersebut, maka 

setiap waktu, keadaan, pelajaran serta aktifitas 

menjadi sarana pendidikan akhlak.  

                                                             
81 Amin Syukur, Studi Akhlak, (Semarang: Wakisongo Press, 2010). 181. 



 

DAFTAR RUJUKAN 

 

 
Abdullah Yatimin. Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur’an. Jakarta, Amzah, 2009. 

Abuddin Nata. Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur’an. Jakarta, UIN Jakarta Press, 2005. 

Al-Qur’an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017. 

Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya.Jakarta : PT Syaamil Cipta Media, 2002. 

Al-Qur’an dan Terjemah.Jakarta : PT. Suara Agung, 2018 

Al-Ghazali.Khulul Al Islam. Kwait : Dar Al-Bayan, 1970. 

Ali, Mohammad Daud. Pendidikan Agama Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011. 

Alim, Muhammad. Pendidikan Agama Islam. Bandung: PT. Rosda Karya, 2011. 

Asmaran. Pengantar Studi Akhlak. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994. 

Aminudin, Aliaras Wahid, dkk. Membangun Karakter Dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama 

Islam. Jakarta: Graha Ilmu, 2006. 

Amri Syafri, Ulil. Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an. Jakarta: Rajawali Pers, 2012. 

Apriyani, Tamyiz, dan Sarpendi, “Upaya Guru Akidah Akhlak Dalam Mengimplementasikan self 

Control (Kontrol Diri) Pada Siswa Kelas X IPA Madrasa. Aliyah Hidayatul Mubtadiin Lampung 

Selatan Ta.un Pelajaran 2020/2021”, Jurnal Pemikiran dan .ukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2021. 

Azhar Khoirul, Izzah Sa’idah, “Studi Analisis Upaya Guru Aqida. Akhlak Dalam Mengembangkan 

Nilai Moral Peserta Didik di MI Kabupaten Demak”, Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan, Vol. 10, 

No. 2. 2017. 

Azzam Abdullah. Aqidah Landasan Pokok Membina Umat. Jakarta: Gema Insani Press, 1993. 

Cahyono, Guntur. Pendidikan Karakter Prespektif Al-Quran dan Hadits, Jurnal Dosen IAIN Salatiga, 

2017. 

Depag RI, Direktorat Kelembagaan Agama Islam. Pembelajaran Aqidah Akhlak. Jakarta: Departemen 

Agama Republik Indonesia, 2012. 

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka 2002. 

Drajat Zakiyyah. Ilmu Jiwa Agama. Jakarta: Bulan Bintang, 2010. 

Emzir. Analisis Data: Metodologi penelitian Kualitatif. Jakarta, Rajawali Pers, 2011. 

Falih Yanuar, dan Zakyaah. “Pengaruh Pembelajaran Aqidah Akhlak terhadap Perilaku Keagamaan 

Siswa Kelas X di SMA Muhammadyaah Bumiayu Brebes” Alhamra:Jurnal Studi Islam, Volume 

2, No. 1, 2021. 

Fauzi Fadil Yudia, Ismail Arianto, Etin Solihatin, Jurnal PPKN UNJ Online (Peran Guru Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Upaya Pembentukan Karakter Peserta Didik). 

Furqon M. Hidayatullah.  Pendidikan Karakter:  Membangun Peradaban Bangsa. Yuma Pustaka, 

Surakarta, 2010. 



 

 

 

Hardani. et. al. Metode Peneliian Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu, 2020. 

Harvius, Upaya Guru Aqidah Akhlak Dalam Membina Akhlak Siswa Di MAN 1 Padang Jurnal Kajian 

Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 04 No. 2, 2018. 

Hasil wawancara peneliti dengan (Bapak Rasibuan, S.Ag., S.Pd.) selaku waka kesiswaan di MAN 1 

Pesawaran, hari senin 28 Februari 2022 jam 09.00 WIB. 

Hasil wawancara peneliti dengan pendidik (Ibu Resti Amelia, S.Pd.I) selaku guru mata pelajaran aqidah 

akhlak kelas XI MAN 1 Pesawaran, hari senin 28 Februari 2022 jam 10:30 WIB 

Jam’iyyah Ihya Turats Islamy. Al-Qur’an dan Terjemah. Jakarta, Insan Media Pustaka, 2014. 

Jannah Miftahul. “Peran Pembelajaran Aqidah Akhlak Untuk Menanamkan Nilai Pendidikan Karakter 

Siswa”. Al-Madrasah:Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidayaah, Vol. 4, No. 2, 2020. 

Kementerian Agama Republik Indonesia. Buku Guru Aqidah Akhlak Pendekatan Saintifik Kurikulum 

2013. Jakarta: Kementrian Agama, 2014. 

Kementerian Agama Republik Indonesia.Al-Qur'an Dan Tafsirnya.Jakarta: Kementerian Agama 

RI.2010. 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. “Pengembangan Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa.” 

Kemendikbud, 2010. 

Kesuma, Dharma. Pendidikan Karakter Kajian Teori Dan Praktik Di Sekolah. Bandung: Raja Grafindo 

Persada, 2011. 

Khoiryaah, Mufidatul. “Pengaruh Pembelajaran Aqidah Akhlak Terhadap Pembentukan Karakter 

Religius Siswa Di Smk Ma'Arif Nu Mantup.” Central Library of Maulana Malik Ibrahim State 

Islamic University, 2018. 

Lickona, Thomas. Educating For Character. Jakarta: Bumi Aksara, 2012. 

Madina, Alfa Nur. “Pengaruh Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Terhadap Moral Keagamaan Siswa 

Madrasah Tsanawyaah Negeri 1 Lampung Timur Tahun Ajaran 2017/2018.” Pendidikan Agama 

Islam 1, 2018. 

Meria Aziza, “Ekstarkurikuler Dalam Mengembangkan Diri Peserta Didik Di Lembaga Pendidikan”, 

Jurnal: Penelitian dan Pengabdian, Vol. 6 No. 2, 2018. 

Mahjuddin. Akhlak Tasawuf 1:Mu’zizat Nabi, Karomah Wali dan Ma’rifah Sufi. Jakarta, Kalam Mulia, 

2009. 

Maisyanah, DKK, Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Akhlakul Karimah 

Peserta Didik, Jurnal Ilmu Prodi Pendidikan Agama Islam Vol. 12 No 01, 2020. 

Majid, Abdul, and Dian Andayani. Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep 

Implementasi Kurikulum 2004). Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005. 

———. Pendidikan Karakter Pespektif Islam. 2nd ed. Bandar Lampung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2012. 

Mansyur, Moh. Fawaid, “Implementasi Tata tertib Sekolah Dalam Meningkatkan Karakter 

Kedisiplinan Siswa”, Jurnal: Civic Hukum Vol 2. No 1. 2017. 



 

 

 

 

Masy‟ari, Anwar. Akhlak Al-Qur‟an. 1st ed. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990. 

 
Masyhur Rifqy. Kinerja Pengasuh dalam Pembinaan Akhlak Anak di Panti Asuhan Yatim Piatu 

Kinderhut Indonesia Dayah: Journal of Islamic Education, Vol. 1 No. 2, 2018. 

 
Masyhud Sulthon, Moh. Khusnurdilo. Manajemen Pondok Pesantren. Jakarta, Diva Pustaka, 2005. 

MKD, Tim Reviewer. Pengantar Studi Islam. 4th ed. Surabaya: UIN SA Pers, 2014. 

Mudyaharjo Redja. Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar Pendidikan Pada 

Umumnya dan Pendidikan di Indonesia. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002. 

 
Muhammad Abdul Qadir Ahmad. Metedologi Pengajaran Agama Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. 

Muhammad Alim. Upaya Pembentukan Pemikiran Dan Kepribadian Muslim. 2nd ed. Bandung: PT. 

Remaja Rosda Karya, 2011. 

Mukhlas Moh. “Aktualisasi Konsep Pendidikan Akhlak Al-Ghazali”, Jurnal At-Ta’dib, Vol. 3 No. 1, 

2007. 

Mukhtar. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta, Referensi, 2013. 

Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter. Bumi Aksara, Jakarta, 2012. 

Munawwir. Kamus Al-Munawwir, Cet. XIV. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997. 

Muslich, Masnur. Pendidikan Karkter Menjawab Tantangan Krisis Multideminsional. Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011. 

Mustafa, Ahmad al-Maraghi, Tafsir Al-maraghi. terj: Bahrun Abu Bakar. Semarang: Toha Putra, 1992. 

Nashih Ulwan, Abdullah. Pendidikan Anak dalam Islam. Jakarta: Pustaka Am ani,1990. 

Noor Juliansyah. Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. 

Nurhadi Arif, Agus Sarifuddin, “Upaya Guru Akidah AkhlakDalam Meningkatkan Kecerdasan 

Emosional Siswa Kelas VIII di MTs Ibnu Taimiyah. Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Tahun 

Ajaran 2019/2020”, Jurnal Prosa PAI, Vol. 2, No. 2, 2020. 

Padil Triyo Suprayitno Moh. Sosiologi Pendidikan. Malang: UIN-Maliki Pers, 2010. 

Qodir Ahmad, Muhammad Abdul. Metodologi Pengajaran Agama Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. 

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

& Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas. Bandung: Permana, 

2006. 

Rohmatun Aulia. “Pengaruh Pembelajaran Aqidah Akhlak Terhadap Karakter Peserta Didik Kelas VIII 

Di Mts Darul A’mal Kota Metro Tahun Pelajaran 2017/2018.” Repositori Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Metro, 2018. 

Rusydi Ibnu.“Pengaruh Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Hubungannya Dengan 

Akhlak Siswa Di Sekolah”. Risalah:Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 4, No. 1, 2018. 

Saerozi Moh. “Historical Study on The Changes of Religious and Moral Education in Indonesia”, 

Journal of Indonesia Islam, Vol. 08, No. 01, 2014. 

Sagala, Syaiful. Etika Dan Moralitas Pendidikan. Jakarta: Kencana, 2013. 



 

 

 

 

Sahriansyah. Ibadah dan Akhlak. Banjarmasin, IAIN Press, 2014. 

Saifulloh Muhammad, Nur Hasan, dan Lia Nur Atiqoh Bela Dina, “Upaya Guru Akidah Akhlak Dalam 

Pembentukan Karakter Siswa di MA Muallimin Jagalan Malang”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 

5, No. 11, 2011. 

Sakban, Muhamad Al-Hafiz, Robbani Alquran Perkata Tajwid Warna. Jakarta Timur: PT. Surya Prisma 

Sinergi, 2012. 

Saproni. Panduan Praktis Akhlak Seorang Muslim. Bogor, Karya Utama, 2015. 

Saputra Annor, dan Ahmad Rifa’i. “Pengaruh Pembelajaran Aqidah Akhlak Terhadap Karakter Disiplin 

Siswa di MI Darul Falah Pematang Benteng Hilir”. BADA’A:Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 

Vol. 2, No. 2, 2020. 

Shihab, M Quraish. Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur’an. Volume 9. Jakarta : 

Lentera Hati, 2017. 

Shihab, M Quraish. Tafsir Almisbah. Jakarta: Menara Ilmu, 2009 

Sudrajat, Adjat dkk. Din Al-Islam: Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum. Yogyakarta: 

UNY Perss, 2008. 

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: 

Alfabeta, 2015. 

Surya Muhammad, dkk. Landasan Pendidikan: Menjadi Guru Yang Baik. Bogor: Ghalia Indonesia, 

2010. 

Syafi’i Ma’arif, Ahmad. Kuliah Akhlak. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam 

(LPPI), 2005. 

Syarbini Amirullah dan Akhmad Husaeri, Kiat-kiat Mendidik Akhlak Remaja. Jakarta, PT. Elex Media 

Komputido, 2012. 

Syukur Amin. Studi Akhlak. Semarang, Walisongo Pers, 2010. 

Zuhairini, dkk. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta, Bumi Aksara, 1992. 


