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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Definisi Peran 

Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata 

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

dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama. Mungkin tak 

banyak tahu, bahwa kata “peran”, atau role dalam bahasa inggrisnya, memang 

diambil dari dramaturgy atau seni teater. Dalam seni teater seorang aktor diberi peran 

yang harus dimainkan sesuai dengan plot atau alur ceritanya, dan dengan macam-

macam lakonnya. Lebih jelasnya kata “peran” atau “role” dalam kamus oxford 

dictionary diartikan : Actor’s part; one’s task of funcion. Yang berarti aktor; tugas 

seseorang atau fungsi.
1
 

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain 

sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan pada peserta didik.
2
 

Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang 

diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Harapan mengenai peran 

seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan 

harapan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan/posisi tersebut. 

                                                           
1
  The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982), h. 1466 

2
  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2005), h. 854 
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B. Peran Guru  Akidah Akhlak 

1. Pengertian Guru  

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus 

sebagai seorang guru dalam mendidik anak didik, untuk mengetahui tentang siapa 

guru itu maka dalam hal ini perlu mengkaji tentang arti guru yang dikemukakan oleh 

para pakar dan ahli pendidikan diantaranya, Menurut Zakiah Drajat bahwa guru 

adalah pendidik profesional, karenanya ia telah merelakan dirinya dan menerima 

sebagian tanggung jawab yang terpikul dipundak para orang tua.
3
 

Menurut Athiyah Al-Abrasy guru adalah Spiritual Father atau bapak rohani 

bagi seorang murid, ialah yang memberikan santapan ilmu jiwa dengan ilmu, 

pendidik akhlak yang membenarkannya, maka menghormati guru merupakan 

penghormatan terhadap anak-anak kita, dengan guru itu ia hidup dan berkembang 

sekiranya setiap guru itu menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
4
 Dari 

pemahaman tentang pengertian di atas definisi guru, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa guru secara garis besar adalah suatu aktivitas dalam rangka membimbing, 

mendidik, mengajar dan melakukan transfer knowledge kepada anak didik sesuai 

dengan kemampuan dan keprofesionalan yang dimiliki sehingga mencapai sesuatu 

yang diinginkan atau hendak dicapai. 

                                                           
3
 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakart: Bulan Bintang, 1976), h. 31 

4
  Athiyah Al-Abrasy, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 

h. 137 
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Arti guru menurut kamus bahasa indonesia adalah orang yang pekerjaannya 

(mata penchariannya, profesinya) mengajar. 

Menurut Abdul Majid dan Dian Nadayani : 

“Guru adalah pekerjaan mencetak generasi dan membangun umat. Guru 

adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Para pakar 

menyatakan bahwa betapapun bagusnya sebuah kurikulum (official), hasilnya sangat 

bertanggung pada apa yang dilakukan guru di dalam maupun di luar kelas (aktual)”.
5
 

 

Guru merupakan sosok yang harus digugu dan ditiru oleh para muridnya, 

maka guru harus dapat memberikan contoh atau suri tauladan yang baik kepada para 

peserta didiknya. Dalam undang-undang dan peraturan pemerintahan RI tentang 

pendidikan di tulis : 

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama pendidikan, mengajar, 

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

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

menengah”.
6
 

Dalam buku lain dituliskan guru adalah orang tua sangat berpengaruh dalam 

proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus betul-betul membawa peserta 

didik kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru harus mempengaruhi peserta didik 

kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru harus berpengaruh luas dan kriteria bagi 

                                                           
5
 Abdul Majid dan Dian Nadayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kopentensi dan 

Implemetasi Kurikulum 2004, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 166 
6
  Departemen Pendidikan, Undang-Undang dan Peraturan  Pemerintahan RI Tentang 

Pendidikan, (Jakarta: Derokterat Jendral Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, 2006), h. 5 
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seorang guru ialah harus memiliki kewibawaan.
7
 Guru akidah akhlak adalah seorang 

pendidikan yang memberikan pengajaran dengan akidah dan akhlak di lembaga 

pendidikan. 

Menurut tokoh yang tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia, yaitu Ki Hajar 

Dewantara mengatakan, guru adalah orang yang mendidik maksudnya menuntun 

segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai 

anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya  

Dalam literatur kependidikan Islam, seorang guru/pendidik biasa disebut sebagai 

ustadz, mu’allim, murabbiy, mursyid, mudarris, dan muaddib. Kata ustadz biasa 

digunakan untuk memanggil seorang profesor. Ini mengandung makna bahwa 

seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme terhadap tugasnya. 

Seseorang dikatakan profesional, bilamana pada dirinya melekat sikap 

dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses dan 

hasil kerja, serta sikap continuous improvement, yakni selalu berusaha memperbaiki 

dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan 

zamannya yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah 

tugas menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada zamannya di masa depan.  

Kata mudarris berasal dari kata darasa – yadrusu – darsan – wa durusan wa 

dirasatan, yang berarti : terhapus, hilang bekasnya, menghapus menjadikan usang, 

melatih, mempelajari. Dilihat dari pengertian ini, maka tugas guru adalah berusaha 

                                                           
7
  Cece Wijaya dkk, Upaya Pembaharuan Dalam Pendidikan dan Pengajaran, (Bandung: PT. 

Rosda Karya, 1992), h 23 
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mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan ketidak tahuan atau memberantas 

kebodohan mereka, serta melatih keterampilan mereka sesuai dengan bakat, minat 

dan kemampuannya. Kata berikutnya yang berkaitan dengan guru adalah Ulul al-

Albab. Kata ini dalam Al-Qur‟an disebut sebanyak dua puluh satu kali dan selalu 

dihubungkan atau didahului oleh penyebutan berbagai kekuasaan Tuhan seperti 

memberikan wahyu kepada Nabi, memberi kitab kepada Bani Israel, menjelaskan 

keesaan Tuhan, perintah merenungkan secara mendalam terhadap ayat-ayat Allah, 

Qishah dan perumpamaan, pergantian siang dan malam yang semuanya agar diambil 

hikmah, bahan perbandingan renungan dan rahmat oleh orang-orang yang memiliki 

pengetahuan dan akal pikiran yang sehat.  Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 

269 yang berbunyi: 

            

       

Artinya : 

“Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al 

Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang 

dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan 

hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman 

Allah)”.
8
 

Dengan demikian kata Ulul al-Baab mengacu kepada seseorang yang mampu 

menangkap pesan-pesan Ilahiyah, hikmah, petunjuk dan rahmat Tuhan yang 

                                                           
8
 Departemen Agama,RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandun : SYGMA, 2010), h. 35 
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terkandung dalam berbagai ciptaan atau kebijakan-kebijakan Tuhan. Dari ayat al-

Qur‟an, tampak bahwa al-Qur‟an mengisyaratkan perlunya pendidik yang profesional 

dan bukan pendidik non-profesional atau pendidik asal-asalan. Guru yang demikian 

itulah yang patut dihormati, dibina, dikembangkan dan semakin diperbanyak 

jumlahnya. Dengan demikian pada dasarnya guru bukanlah sekedar orang yang 

berdiri di depan kelas untuk menyampaikan materi pengetahuan tertentu, akan tetapi 

guru adalah orang yang harus ikut aktif dan berjiwa bebas serta kreatif dalam 

mengarahkan perkembangan anak didiknya untuk menjadi anggota masyarakat 

sebagai orang dewasa.  

Dalam pengertian ini tampak bahwa ketika menjelaskan pengertian guru atau 

pendidik selalu bidang tugas atau pekerjaan yang harus dilakukannya. Ini 

menunjukkan bahwa pada akhirnya seorang guru/pendidik merupakan profesi atau 

keahlian tertentu yang melekat pada seseorang yang tugasnya  berkaitan dengan 

pendidikan serta menanamkan ajaran-ajaran yang sesuai kaidah-kaidah Islam. 

2. Syarat, Tugas dan Sifat Guru  

Syarat guru dalam Islam menurut Soejono sebagai berikut : 

1. Umur, harus sudah dewasa 

2. Kesehatan, harus sehat jasmani dan rohani 

3. Keahlian, harus menguasai bidang yang diajarkannya dan menguasai ilmu 

mendidik (termasuk ilmu mengajar) 

4. Harus berkepribadian muslim.
9
 

                                                           
9
  Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Rosda karya, 1992), h. 

74 
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Sedangkan menjadi guru menurut Zakiah Daradjat tidak sembarangan, tetapi 

harus memenuhi beberapa persyaratan di bawah ini : 

1. Taqwa kepada Allah SWT 

2. Berilmu 

3. Sehat Jasmani 

4. Berkelakuan baik.
10

 

Menurut Wiji Suwarno dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Pendidik 

atau guru harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang 

kewenangan mengajar, sehat jasmani dan ruhani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
11

  

Salah satu unsur penting dari proses kependidikan adalah guru/pendidik. Di 

pundak pendidik terletak tanggung jawab yang amat besar dalam upaya 

mengantarkan peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang dicita-citakan.
12

 Menurut 

Ahmad Tafsir, Tugas guru adalah sebagai berikut : 

1. Guru harus mengetahui karakter murid 

2. Guru harus selalu berusaha meningkatkan keahliannya, baik dalam bidang yang 

diajarkannya maupun dalam cara mengajarkannya. 

3. Guru harus mengamalkan ilmunya, jangan berbuat berlawanan dengan ilmu yang 

diajarkannya.
13

 

 

                                                           
10 Syaiful Bahri Jumarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif (Jakarta:Rineka 

Cipta, 2000), h. 32-33 
11

 Wiji Suwarno, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), h. 38 
12

 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam. Pendekatan Historis, Teoritis danPraktis 

(Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 41 
13

 Ahmad Tafsir, Op.Cit, h. 76 
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Sama dengan teori pendidikan Barat, tugas pendidik dalam pandangan Islam 

secara umum ialah mendidik, yaitu mengupayakan perkembangan seluruh potensi 

anak didik, baik potensi psikomotor, kognitif, maupun potensi afektif. Potensi itu 

harus dikembangkan secara seimbang sampai ketingkat setinggi mungkin, menurut 

ajaran Islam. Oleh karena itu, pendidik dalam konteks ini bukan hanya terbatas pada 

orang-orang yang bertugas di sekolah tetapi semua orang yang terlibat dalam proses 

pendidikan anak mulai sejak kandungan hingga peserta didik itu dewasa.  

Adapun tugas guru menurut P3G (Proyek Pembinaan Pendidikan Guru) 

berangkat dari analisis tugas seorang guru, baik sebagai pengajar, pembimbing, 

maupun sebagai administrator kelas membagi kompetensi guru dalam sepuluh 

kompetensi, yaitu:  

1. Menguasai bahan  

2. Mengelola program belajar-mengajar 

3. Mengelola kelas 

4. Menggunakan media/sumber belajar 

5. Menguasai landasan pendidikan 

6. Mengelola interaksi belajar-mengajar 

7. Menilai prestasi belajar 

8. Mengenal fungsi dan layanan 

9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah 

10. Memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran.
14

  

 

Guru akan menunaikan tugasnya dengan baik atau dapat bertindak sebagai 

tenaga pengajar yang efektif, jika padanya terdapat kompetensi keguruan. Pada 

                                                           
14

 Abdul Rahman Soleh, Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2006), h. 277 
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dasarnya guru harus memiliki tiga kompetensi, yaitu: Kompetensi kepribadian, 

kompetensi penguasaan atas bahan, dan kompetensi dalam cara mengajar. 

1. Kompetensi Kepribadian 

Setiap guru memiliki kepribadiannya sendiri-sendiri yang unik. Tidak ada 

guru yang sama, walaupun mereka sama-sama memiliki pribadi keguruan. 

Jadi pribadi keguruan, dan perlu dikembangkan secara terus-menerus agar 

guru itu terampil. 

2. Kompetensi Penguasaan atas Bahan 

Penguasaan yang meliputi bahan bidang studi sesuai dengan kurikulum dan 

bahan pendalaman aplikasi bidang studi. Kesemuanya itu amat perlu dibina 

karena selalu dibutuhkan. 

3. Kompetensi dalam Cara Mengajar 

Kompetensi dalam cara-cara mengajar atau keterampilan mengajar sesuatu 

bahan pengajaran sangat diperlukan guru. Aspek kompetensi tersebut di atas 

harus berkembang secara selaras dan tumbuh terbina dalam kepribadian guru. 

Dengan demikian itu dapat diharapkan dari padanya untuk mengerahkan 

segala kemampuan dan keterampilannya dalam mengajar secara profesional 

dan efektif.
15

 

Menurut Al-Abrasyi, menyebutkan bahwa guru dalam Islam sebaiknya 

memiliki sifat-sifat sebagai berikut : 

1. Zuhud : tidak mengutamakan materi, mengajar dilakukan, mencari keridhonan 

Allah 

2. Bersih tubuhnya : jadi, penampilan lahiriahnya menyenangkan 

3. Bersih jiwanya : tidak mempunyai dosa besar 

4. Tidak riya‟ : Riya‟ akan menghilangkan keikhlasan 

5. Tidak memendam rasa dengki dan iri hati 

6. Tidak menyenangi permusuhan 

7. Ikhlas dalam melaksanakan tugas 

8. Sesuai perbuatan dengan perkataan 

9. Tidak malu mengakui ketidak tahuan 

10. Bijaksana 

11. Tegas dalam perkataan dan perbuatan, tetapi tidak kasar 
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 Zakiah Daradjat, Metode Khusus Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 

h. 262 
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12. Rendah hati (tidak sombong) 

13. Lemah lembut 

14. Pemaaf 

15. Sabar , tidak marah karena hal-hal kecil 

16. Berkepribadian 

17. Tidak merasa rendah diri 

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

19. Mengetahui karakter murid, mencakup: pembawaan, kebiasaan, 

20. perasaan, dan pemikiran.
16

 

 

Menurut Imam Nawawi berkata, seorang guru wajib mengajar dengan tujuan 

mencari ridho Allah ia tidak menjadikannya sebagai sarana untuk meraih tujuan 

duniawi. Hendaknya seorang muallim selalu merasa bahwa mengajar merupakan 

ibadah yang paling mu’akkad (ditekankan) agar hal itu sebagai pemicunya untuk 

memperbaiki niat, dan sebagai pendorong agar selalu menjaganya dari noda-noda 

yang tidak diinginkan, karena ditakutkan akan hilangnya keutamaan dan kebaikan 

yang besar ini.
17

  

3. Tujuan Pendidikan Akidah Akhlak 

Tujuan dan sasaran pendidikan berbeda-beda menurut pandangan hidup 

masing-masing pendidikan dan lembaga pendidikan, oleh karenannya perlu di 

rumuskan pandangan hidup Islam yang mengarahkan tujuan dan sasaran pendidikan 

Islam. Bila pendidikan di artikan sebagai latihan mental, moral dan fisik yang 

menghasilkan manusia berbudaya tinggi maka pendidikan berarti menumbuhkan 

Personalitas (kepribadian) serta menanamkan rasa tanggung jawab. Untuk tujuan 

                                                           
16

 Ahmad Tafsir, Op.Cit, h. 83 
17

 M. Abdullah Ad-Duweisy, Menjadi Guru Yang Sukses dan Berpengaruh, (Surabaya:CV 

Fitra Mandiri, 2005), h. 61 
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itulah manusia harus dididik melalui proses pendidikan akidah akhlak. Berdasarakan 

pandangan di atas, pendidik akidah akhlak berarti sistem pendidikan yang dapat 

memberikan kemampuan seseoarang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan 

cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak 

kepribadiannya. 

Pembelajaran pendidikan akidah akhlak di sekolah ataupun madrasah 

bertujuan untuk menumbuhkan pengetahuan, penghayatan, pengalaman peserta didik 

tentang akidah dan akhlak sehingga menjadi muslim yang terus berkembang dalam 

hal keimanan, ketaqwaannya berbangsa dan bernegara.  Mengingat betapa pentingnya 

pendidikan akidah akhlak dalam mewujudkan harapan setiap orang tua, masyarakat, 

Stakeholder, dan membantu terwujudnya tujuan pendidikan nasional, maka 

pendidikan aikdah akhlak diberikan dan dilaksanakan di sekolah dengan sebaik-

baiknya. 

Firman Allah SWT menyatakan tentang akidah dan akhlak, wajib diperoleh 

para peserta didik di seluruh lembaga pendidikan sehingga tercapai seorang peserta 

didik yang berwawasan luas, berkopetensi serta memiliki akhlakul karimah, firman 

Allah SWT lainnya ada pada surat Adz-Zariyat ayat 56, yang berbunyi : 

        

Artinya :  
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“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku.”
18

 

Dari uraian di atas dapat menarik sebuah kesimpulan berkaiatn dengan tujuan 

pendidikan akidah akhlak yaitu pada hakekatnya adalah sebuah realisasi dari cita-cita 

ajaran agama islam  yang membawa misi bagi kesejahteraan umat manusia di dunia 

dan di akhirat. 

4. Fungsi Pendidikan Akidah Akhlak 

Kurikulum pendidikan akidah akhlak untuk sekolah dan madrasah berfungsi 

sebagai berikut :  

a. Perkembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik 

kepada Allah swt yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada 

dasarnya dan pertama kewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan 

dilakukan setiap orang tua dalam keluarga, sekolah berfungsi untuk 

menumbuhkembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, 

pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat 

berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

b. Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagian hidup di 

dunia dan akhirat. 

c. Penyesuaian mental, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah 

lingkungannnya sesuai dengan ajaran Islam. 

                                                           
18

  Ibid, h. 150 
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d. Perbaikan, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan dan 

kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman 

ajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Pencegahan, untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari 

budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangannya. 

f. Pengajaran, mengajarkan ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem 

dan fungsionalnya. 

g. Penyaluran, untuk menyalurkan bakat dan minat yang dimiliki peserta didik 

khusus di bidang pendidikan akidah akhlak agar bakat tersebut dapat 

berkembang secara optimal baik dirinya sendiri dan orang lain.  

5. Peran Guru Pendidikan Akidah Akhlak 

Peran guru pendidikan yang dikutip oleh Nana Sudjana mengemukakan ada 3 

(tiga) peran guru yakni guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing dan guru 

sebagai adminstrasi kelas.  Sedangkan menurut Abu ahmadi dalam sebuah bukunya 

mengatakan tugas guru ialah mengajar dan mendidik. Tugas ini merupakan faktor 

yang penting dalam terlaksananya proses pendidikan. Untuk bisa menunaikan tugas 

ini guru wajib memiliki segala sesuatu yang berguna demi tugasnya. Selajutnya tugas 

itu yaitu mengajar dan mendidik tidak dapat dipisah-pisahkan melainkan saling 

memerlukan dan saling mempengaruhi.  

 Dari pendapat di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tugas dan 

tanggung jawab guru begitu berat. Guru tidak hanya bertugas dan bertanggungjawab 
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berdiri di depan kelas untuk memberikan pelajaran, tetapi guru juga bertugas dan 

bertanggung jawab membimbing murid-muridnya agar menjadi anak yang dapat 

hidup mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi agama, bangsa dan negara. 

Berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab guru dalam pendidikan maka guru 

dituntut untuk mamapu memberikan nuansa yang tidak sekedar ilmu pengetahuan 

saja, tetapi juga mengubah akhlak peserta didik sehingga kelak menjadi manusia yang 

berbudi pekerti luhur.  Oleh karena itu, metode pengajaran tidak bersifat otoriter, 

tetapi harus dinamis, serta mampu menyerap dan mengembangkan daya pikir, daya 

nalar, dan respon peserta didik.  

 Guru harus bisa mengajar secara dinamis, tidak one way, tidak monoton, 

menolong, secara otoriter. Dalam proses pengajaran harus diupayakan terjadinya 

proses dialog antara guru dan peserta didik sehingga menumbuhkan rasa cinta peserta 

didik kepada gurunya. Oleh karena itu, perlu adanya sambung rasa dan kehangatan, 

tanpa harus memanjakan. 

 Menurut Thomas Lickona di kutip oleh H.M. Arifin beberapa tugas guru yang 

berat dan perlu dilaksanakan dalam pendidikan adalah sebagai berikut. 

1. Pendidikan atau guru haruslah menjadi seorang model dan sekaligus menjadi 

mentor dari peserta didik di dalam mewujudkan nilai-nilai moral di sekolah. 

2. Masyarakat sekolah haruslah diwujudkan sebagai masyarakat bermoral. 

3. Mempraktikkan disiplin moral. 

4. Menciptakan situasi demokratis di ruang kelas. 

5. Mewujudkan nilai-nilai melalui kurikulum yang ada. 

6. Mewujudkan budaya belajar bekerja sama (Cooperative Learning). 

7. Menumbuhkan kesadaran karya pada siswa. 

8. Mengembangkan refleksi moral melalui pendidikan. 
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9. Mengerjakan resolusi konflik.
19

  

 

 

Menurut Zakriyah Darajat, peran guru pendidikan agama Islam dalam jenjang 

pendidikan menengah atas yaitu : 

a. Menjadikan seorang peserta didik sebagai seorang muslim yang bertakwa, 

berakhlak mulia, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam yang benar. 

b. Menjadikan warga negara yang baik dan bertanggungjawab terhadap 

kesejahtaraan masyarakat bangsa dan tanah air. 

c. Menjadi manusia yang berkepribadian bulat, utuh dan percaya pada diri 

sendiri, sehat jasmani maupun rohani. 

d. Memiliki pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang luas serta sikap 

yang diperlukan untuk melajutkan pelajaran ke Perguruan Tinggi atau untuk 

bekerja dalam masyarakat sambil mengembangkan diri untuk mencapai 

kebahagian di dunia dan akhirat. 

e. Memiliki ilmu pengetahuan agama dan umum yang lebih luas dan mendalam 

serta pengalaman, keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk 

melajutkan ke Perguruan Tinggi. 

f. Mampu melaksakan tugas hidupnya dalam masyarakat dan berbakti kepada 

Tuhan Yang Maha Esa guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
20

 

 

Peran guru dalam proses pembelajaran peserta didik, mencakup yaitu sebagai 

berikut :  

a. Guru sebagai perencana (planner) yang harus mempersiapkan apa yang akan 

dilakukan di dalam proses belajar mengajar (pre-teaching problems). 

b. Guru sebagai pelaksana (organizer), yang harus dapat menciptakan situasi, 

memimpin, merangsang, menggerakan, dan mengarahkan kegiatan belajar 

mengajar sesuai dengan rencana, dimana ia bertindak sebagai orang sumber, 
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  H.M Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Tinjauan Teoritia Dan Praktis Bedasarkan 

Pendekatan Interdisipliner), (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 90 
20

  Zakiah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 104 
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konsultan kepemimpinan yang bijaksana dalam arti demokratik dan 

humanistik (manusiawi) selama proses berlangsung. 

c. Guru sebagai penilai yang harus mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan 

dan akhirnya harus memberikan pertimbangan (judgement), atas tingkat 

keberhasilan proses pembelajaran, berdasarkan kriteria yang ditetapkan, baik 

mengenai aspek keefektifan prosesnya maupun kualifikasi produk. 

d. Guru sebagai pembimbing (teacher counsel), dimana guru dituntut untuk 

mampu mengidentifikasi peserta didik yang diduga mengalami kesulitan 

dalam belajar, melakukan diagnosa, dan kalau masih dalam batas 

kewenangannya harus membantu pemecahannya. 

Peran dan fungsi guru berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan di 

sekolah. Di atara peran dan fungsi guru tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai pendidik dan pengajar bahwa setiap guru harus memiliki kestabilan 

emosi, ingin memajukan peserta didik, bersikap realitas, jujur dan terbuka, 

serta peka terhadap perkembangan, terutama inovasi pendidikan. Untuk 

mencapai semua itu guru harus mempunyai pengetahuan yang luas, 

menguasai berbagai jenis bahan pembelajaran, menguasai teori dan praktek 

pendidikan, serta menguasai kurikulum dan metodologi pembelajaran. 

b. Sebagai anggota masyarakat; bahwa setiap guru harus pandai bergaul dengan 

masyarakat. Untuk itu harus menguasai psikologi sosial, memiliki 

pengetahuan tentang hubungan antara manusia, memiliki keterampilan 
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membina kelompok, keterampilan, bekerjasama dalam kelompok, dan 

menyelesaikan tugas bersama kelompok. 

c. Sebagai pemimpin bahwa setiap guru adalah pemimpin, yang harus memiliki 

kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, prinsip hubungan antar manusia, 

teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi 

sekolah. 

d. Sebagai administrator bahwa setiap guru akan dihadapkan pada berbagai tugas 

administrasi yang harus dikerjakan di sekolah, sehingga harus meiliki pribadi 

yang jujur, teliti, rajin, serta memahami strategi dan manajemen pendidikan. 

e. Sebagai pengelola pembelajaran bahwa setiap guru harus mampu dan 

menguasai berbagai metode pembelajaran dan memahami situasi belajar-

mengajar di dalam maupun di luar kelas.  

Tentang peranan guru di sekolah, keluarga dan masyarakat. Disekolah, guru 

berperan sebagai perancang pembelajaran, pengelola pembelajaran, penilai hasil 

belajar peserta didik, pengaruh pembelajaran dan pembimbing peserta didik. 

Sedangkan dalam keluarga, guru berperan sebagai pendidik dalam keluarga. 

Sementara itu di masyarakat, guru berperan sebagai pembina masyarakat, penemu 

masyarakat, dan agen masyarakat. 

C. Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Peserta Didik 

Orang tua memiliki arti orang yang sudah tua, ayah dan ibu.  Orang tua adalah 

bentuk masyarakat kecil yang mempunyai pengaruh terhadap pendidikan anak. 

Pengaruhnya terlihat dari cara orang tua mendidik, suasana rumah, keadaan ekonomi 
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keluarga, perhatian keluarga dan sebagainya. Orang tua adalah pendidik utama dan 

pertama. Kegiatan orang tua mendidik anaknya sebagian besar dilakukan di rumah. 

Kunci keberhasilan dalam membaca Al-Qur‟an bukan sepenuhnya berada di sekolah 

akan tetapi orang tua mempunyai peran penting bertanggung jawab atas pemahaman 

anak kepada Al-Qur‟an. 

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa orang tua yang menjalankan 

peranannya adalah orang tua yang melaksanakan kewajibannya berdasarkan yang 

dibebankan kepadanya dalam memberikan pembelajaran membaca Al-Qur‟an. 

Sebaliknya apabila ada orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya, sementara 

ia sendiri mengetahui bahwa pembebanan tersebut adalah wajib baginya, maka ia 

dapat dikatakan sebagai orang yang tidak menjalankan peranannya dalam 

memberikan pendidikan Al-Qur‟an pada anak-anaknya.  

1. Kewajiban Orang Tua Kepada Anak  

Orang tua merupakan pendidikan utama dan pertama bagi anak-anak mereka, 

karena dari merekalah anak-anak memperoleh pendidikan. Faktor orang tua dalam 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik sangat dominan. Faktor tersebut bisa 

dikategorikan kedalam dua variabel yaitu variabel struktural dan variabel proses. 

Yang dapat dikategorikan variabel struktur antara lain latarbelakang status sosial 

ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan orang tua. Sedangkan variabel 

proses adalah berupa perilaku orang tua dalam memberikan perhatian dan bantuan 

kepada anaknya dalam belajar. Hal ini disetujui oleh Slamento yang menyatakan 
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bahwa “Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar peserta didik 

adalah perhatian orang tua mereka”.  

 Sikap dan perhatian orang tua, baik dari ayah maupun ibu terhadap anaknya 

dalam melakukan aktivitas belajar, akan menimbulkan pengaruh positif terhadap hasil 

belajar yang dicapainya. Misalnya, komunikasi yang dilakukan orang tua kepada 

anak dalam suasana penuh keakraban dengan menayangkan tentang belajarnya di 

sekolah ataupun mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, dapat memberi 

semangat terhadap aktivitas belajarnya. Setiap oarang tua mempunyai kewajiban 

mendidik anak agar menjadi manusia sholeh, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, 

lebih khus lagi membuat kebahagian orang tua, baik ketika masih di dunia maupun di 

akhirat.  

 Kewajiban orang tua mendidik anak dengan pendidikan agama yang meliputi: 

a. Menanamkan nilai tauhid 

b. Mendidik sholat 

c. Mendidik akhlak  

Untuk itu dapat diuraikn secara singkat sebagai berikut ; 

a) Menanamkan nilai Tauhid 

Orang tua hendaklah berupa menanamkan ketauhidan kepada jiwa anak, yaitu 

beriman kepada Allah SWT dan melarang menyekutukannya. Dalam keluarga anak 

wajib diajarkan untuk mengenal adanya Allah SWT dan segala sifat-sifatnya. Firman 

Allah SWT yang menerangkan tentang kewajiban orang tua dalam menamkan 

ketauhidan ada pada surat Lukman ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut: 
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 -

Artinya : 

“Dan (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 

Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar".
21

  

b) Mendidik Sholat 

Dalam keluarga orang tua berkewajiban tata cara pelaksanaan sholat kepada 

anak, kemudian membiasakan mereka untuk mengerjakannya. Sholat sangat penting 

bagi kehidupan anak, karena di dalam sholat hendaklah diajarkan semenjak anak-

anak dalam masa pertumbuhan, dengan demikian sholat akan melekat dihati mereka 

dan menjadi suatu kebutuhan hidup mereka. Prinsip mendidik anak untuk sholatpun 

di firmankan oleh Allah SWT dalam surat Lukman ayat 17 yang berbunyi : 

            

     

Artinya:  

“Hai anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang 

baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap 
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apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang 

diwajibkan (oleh Allah)”.
22

  

c) Mendidik Akhlak 

Yang paling penting juga di dalam keluarga harus ditanamkan, diajarkan serta 

dibiasakan memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang mulia dalam kehidupan 

sehari-hari. Prilaku yang baik penuh sopan santun tentunya akan dicintai Allah SWT 

dan di senangi oleh masyarakat sekitar. Para orang tua dapat mencontohkan akhlak 

mulianya Nabi Muhammad SAW yang mana tiada keraguan Allah telah mengutus 

beliau untuk menyempurnakan akhlak para umat di seluruh dunia. Demikian setiap 

kewajiban setiap orang tua kepada peserta didik, ketika orang tua sudah bisa 

meluangkan perhatiannya kepada para peserta didik tentunya prestasi belajar akan 

meningkat, hal ini tentunya juga dengan bantuan pihak-pihak sekolah yang ada. 

2. Peran Orang Tua Dalam Mendidik Agama Kepada Anak 

Menurut Jamal Abdul Rahman bahwa “Peran orang tua adalah mendidik, 

membersihkan budi pekerti seorang anak, mengajarinya akhlak yang mulia serta 

menghindarinya dari teman-teman yang buruk dan jika ia telah dewasa ayahnya harus 

meningkatkan pengawasannya”.  Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-

Qur‟an surat An-Nisa ayat 9, yang berbunyi : 
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Artinya :  

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir 

terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 

Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”
23

  

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya orang tua memiliki peran untuk 

mendidik anak agar tidak meninggalkan keturunan yang bodoh, keturunan yang 

memiliki prilaku tercela, oleh sebab itu orang tua harus berperan aktif dalam 

membentuk seorang generasi muslim dimuka bumi ini.  

Ada banyak peran orang tua yang dapat dikembangkan dalam upaya 

meningkatkan prestasi belajar anaknya, antara lain  : 

a. Memberikan motivasi 

Motivasi merupakan dorongan agar seorang melakukan suatu tindakan atau 

sebuah kegiatan, motivasi belajar yang sebaiknya ditanamkan sejak anak berusia dini. 

Dalam lima tahun pertama yang disebut The Golden Years, seorang anak mempunyai 

potensi yang sangat besar untuk berkembang. Pada usia ini 90 % dari fisik otak anak 
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sudah terbentuk. Karena itu, di masa inilah anak-anak seyogyanya mulai diarahkan 

atau diformatkan semangat belajarnya. 

b. Memberikan makanan yang bergizi 

Memberikan nutrisi yang cukup untuk anak, otak si kecil sangat berpengaruh 

pada perkembangan sistem saraf pusat dan kemampuan kognitif di masa selajutnya. 

Fasilitas belajar yang paling esensial pada tubuh manusia adalah otak. Jadi, jika ingin 

cerdas, selain rajin belajar juga otak perlu di beri makan yang berguna untuk 

membangun sel-sel otak yang yang berperan optimalkan fungsi memori kerja otak. 

c. Menyediakan fasilitas yang memadai. 

Fasilitas belajar berupa meja belajar, tempat atau kamar belajar, lampu belajar 

dan suasana belajar. Jika orang tua mengingatkan anaknya betah belajar dan nyaman 

dalam belajar, maka fasilitas belajar yang nyaman harus disediakan. Bagaimana 

mungkin anak akan betah belajar jika ketika ia belajar suara keluarga lainya tertawa 

gembira menonton acara televisi, meja belajar tidak ada serta lampu belajarpun 

menyilaukan mata. Di samping itu, orang tua sebaiknya mengetahui modalitas belajar 

anaknya, sehingga orang tua dapat menfasilitasi kebutuhan belajar sesuai dengan 

modalitas belajar anaknya. 

d. Membelikan buku dan alat-alat tulis. 

Buku merupakan salah satu sumber belajar, dan masih banyak lagi sumber 

belajar selain buku, semakin banyak sumber belajar yang dapat diakses oleh anak, 

semakin baik anak untuk memperkaya pengetahuan anak. Sumber belajar lain yang 
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juga dapat di akses oleh semua peserta didik yaitu seperti perpustakaan, majalah, 

koran, buku penunjang di luar buku sekolah, bahkan internet. 

e. Memberitahu bagaimana mengatur jadwal kegiatan belajar. 

Belajar di rumah merupakan kebiasaan yang perlu ditanamkan pada anak. 

Orang tua dapat membantu anak membuat jadwal belajar secara teratur dan 

terencana. Setelah jadwal tersusun, orang tua harus mengawasi dan mendampingi 

anaknya belajar serta menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. 

Orang tua harus mengatur waktu anak menonton televisi, jika orang tua 

menginginkan prestasi belajar yang gemilang. 

f. Menandatangani buku konsultasi atau buku PR (catatan dan latihan) 

Sebagai wujud perhatian yang tepat, orang tua harus menandatangani buku 

konsultasi atau PR anaknya. Demikian, orang tua dapat mengetahui tingkat 

perkembangan kemampuan akademik anaknya dan perkembangan kemajuan belajar 

anaknya, sehingga dapat menentukan langkah-langkah tindakan yang tepat untuk 

kemajuan prestasi belajar anaknya.  

g. Memberitahu langkah-langkah yang harus dilakukan dalam belajar. 

Ketika anak menghadapi kesulitan dalam hal belajar, orang tua dapat 

membantu menemukan langkah-langkah atau memberitahukan langkah-langkah 

penyelesaiannya, atau berkonsultasi dengan guru di sekolah untuk mengatasi 

permasalahan belajar anaknya. Banyak anak gagal dalam belajar bukan karena 

kemampuan anak rendah, tetapi kebanyakan anak tidak mengetahui bagaimana cara 

belajar yang tepat. Orang tua harus dapat mengetahui modalitas belajar yang tepat. 
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Orang tua harus dapat mengetahui modalitas belajar yang dimiliki oleh anaknya, 

sehingga orang tua dapat mengarahkan cara belajar yang tepat untuk anaknya. 

h. Mengecek apakah anak sudah mengerjakan tugas-tugas 

Sebagaian besar peserta didik kita tidak belajar jika tidak ada PR (pekerjaan 

rumah berupa latihan). Jadi mereka belajar, jika ada PR. PR dimaksudkan untuk 

mengetahui tingkat pengusaan materi peserta didik. Orang tua dapat membimbing 

anak menyelesaikan PR jika anak memang butuh bimbingan, atau menghadirkan guru 

privat untuk mendapingi serta membimbing anak ketika belajar di rumah jika 

memang diperlukan oleh anak. 

i. Menanyakan nilai atau hasil belajar anak 

Untuk mengetahui tingkat kemajuan anak, orang tua harus harus sering 

menanyakan nilai hasil ulangan harian maupun nilai hasil pekerjaan rumah anaknya. 

Jika hasilnya baik, orang tua perlu memberi pengetahuan terhadap keberhasilan 

anaknya. Penguatan dapat berupa pujian, pengakuan atau hadiah sebagai penghargaan 

terhadap kesuksesan anaknya dalam belajar. Namun, jika anak tidak atau kurang 

berhasil orang tua harus memberi support atau motivasi untuk belajar lebih giat lagi. 

Bukan mencerca dan menghujat dengan kata-kata yang tidak baik yang akan 

membuat anak kurang percaya diri dan kehilangan semangat belajar. 

j. Menanyakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi  anak 

Tidak semua anak dapat mengatasi kesulitannya sendiri. Sebaiknya orang tua 

mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi si anak jika orang tua 

menginginkan anaknya berprestasi dalam belajar. Jika kesulitan anak tidak dapat 
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diatasi sendiri oleh orang tua mencari penyelesaian dengan bantuan orang lain. 

Misalnya anak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal pekerjaan rumah 

matematika karena tingkat penguasaan materi anak yang lemah. Orang tua dapat 

mencari pendamping belajar anak agar tidak tertinggal dalam mata pelajaran tersebut. 

k. Menjelaskan mengapa anak perlu belajar dan sekolah dengan rajin 

Menjelaskan dan menanamkan pentingnya belajar terhadap anak adalah 

sangat penting. Dengan memberi contoh pada kehidupan nyata akibat orang tidak 

mau belajar dapat memotivasi anak untuk giat belajar. Namun penjelasan saja tidak 

cukup jika orang tua memfasilitasi kebutuhan belajar. Jadi agar anak mau belajar, 

sediakanlah sarana dan prasarana belajar agar anak memperoleh kemudahan untuk 

belajar. Alangkah ironisnya jika anak kita suruh belajar namun tidak ada sarana 

sebagai sumber belajar. 

l. Memberitahukan hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak di 

sekolah dan di rumah dalam belajar. 

Belajar tentunya mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan belajar, orang tua 

harus berupaya menyingkirkan segala rintangan yang dapat menghalangi tercapainya 

tujuan belajar anaknya dengan memberitahukan hal-hal yang dapat menopang 

keberhasilan belajar anaknya serta hal-hal yang dapat menghambat keberhasilan 

belajar anaknya. Dengan demikian anak dapat memilih tindakan atau kegiatan yang 

tepat dan benar. Selajutnya orang tua mengawasi secara tepat kegiatan anaknya. 
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m. Menegur bila anak lalai tugas atau tanggung jawab. 

Bila anak lalai dalam mengerjakan tugasnya orang tua harus berani menegur. 

Namun teguran yang mengandung nilai pendidikan, bukan cercaan, makian dan 

hujatan. Hal ini perlu untuk mengontrol anak tetap berada di jalur yang benar. Namun 

teguran dan pujian haruslah terlaksana dengan seimbang. Kadang ketika anak 

melakukan tindakan yang tepat atau berprestasi orang tua bersikap diam seribu 

bahasa, namun ketika anaknya lalai orang tua marah bahkan menghujat.  

n. Memberi contoh teladan 

Keteladanan merupakan hal penting dalam kehidupan anak. Kadangkala anak 

tidak menemukan kesesuaian apa yang ia peroleh dalam pembelajaran dengan sikap 

perilaku orang tuanya. Semakin banyak ketidaksesuaian yang ia peroleh akan 

membuat anak berantipati dengan orang tua. Dalam hal belajar, ketika orang tua 

menyuruh anaknya untuk belajar, sebaiknya orang tua juga mengambil buku atau 

bacaan lain untuk membaca atau belajar bersama anaknya. Bukan nonton televisi atau 

putar CD sehingga anaknya merasa cemburu, dan sebagainya. Jadi berilah 

keteladanan pada anak, karena pada dasarnya anak adalah imitasi dari orang tuanya. 

Keteladanan merupakan metode pendidikan terbaik.
24

 

Orang tua juga dapat berperan sebagai katalisator pembelajaran ketika anak 

berada di rumah dengan berupaya meningkatkan peran sertanya dalam menopang 

prestasi belajar anak. Jadi, prestasi belajar anak bukanlah semata tanggung jawab 
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seorang guru. Orang tua juga mempunyai kontribusi besar dalam menopang prestasi 

belajar anaknya. Karena sumber belajar bukan hanya guru. Guru adalah salah satu 

sumber belajar diantara sekian banyak sumber belajar.  

Sedangkan menurut Zakiah Darajat tanggung jawab pendidikan islam yang 

menjadi beban dalam peran orang tua terhadap peserta didik sekurang-kurangnya 

harus dilaksanakan adalah “1) Memelihara dan membesarkan anak, 2) Melindungi 

baik segi jasmaniah dan rohaniahnya dari berbagai gangguan penyakit dan dari 

penyelewengan kehidupan dan dari tujuan hidup yang sesuai dengan falsafah hidup 

dan agama yang diantunya, 3) Memberi pengajaran dalam arti luas sehingga anak 

memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuannya dan kecakapan seluas dan 

setinggi mungkin yang dapat dicapainya, 4) Membahagiakan anak baik dunia dan 

akherat sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup muslim”.
25

 

3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Orang Tua Dalam Mendidik Anak 

Kendala-kendala yang sering sekali di hadapi oleh para orang tua dalam 

mendidik, mengerjakan dan membiasakan peserta didiknya untuk belajar dan 

melaksanakan perintah Allah SWT di sebabkan oleh   : 

a. Faktor keterbatasan pengetahuan orang tua yang tidak semua orang tua 

memiliki pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik 

b. Faktor kesempatan waktu, karena kesibukan para orang tua dalam mencari 

nafkah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 
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c. Faktor terbatasnya biaya, kemampuan dan tenaga untuk memberikan 

perhatian lebih terhadap kebiasaan atau pola belajar keseharian peserta didik. 

Para orang tua yang tidak memiliki ilmu pengetahuan umum ataupun agama 

yang baik, akan berdampak negatif terhadap ketercapaian prestasi belajar peserta 

didik, padahal orang tua terus belajar dan beribadah kepada Allah SWT seandainya 

para orang tua memberikan teladan yang baik dari mana peserta didik akan 

mencontohkan tauhid dan akhlak yang baik tersebut, terlebih lagi ketika orang tua 

yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk mendidik, mengajarkan dan 

memberikan perhatian kepada peserta didik terhadap prestasi belajar mereka, 

sedangkan bagi orang tua yang tidak memiliki biaya, mereka tetap menginginkan 

anaknya agar lebih meningkatkan prestasi belajarnya. 

Menurut Oemar Hamalik : “ Orang tua harus bersedia meluangkan waktunya 

untuk selalu mendampingi anak-anaknya, pada waktu-waktu yang demikian kepada 

mereka diberikan pengarahan dan nasehat yang bertujuan supaya mereka 

meningkatkan kegairahan dan cara belajar di sekolah. Anak-anak haruslah dimotivasi 

untuk belajar lebih giat, lebih semangat, disamping rasa bangga dalam diri mereka 

karena mendapatkan perhatian dari kedua orang tuannya”. 
26

 

D. Prestasi Belajar 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Proses belajar mengajar bertujuan agar peserta didik dapat menguasai mata 

pelajaran yang diajarkan oleh pendidik dalam hal ini guru, penguasaan tersebut dapat 
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tercermin dari hasil mengadakan evaluasi dengan menggunakan salah satu atau cara 

untuk mengadakan penilaian yang harus dikerjakan oleh peserta didik sehingga 

menghasilkan nilai atau peserta didik dalam bentuk ulangan atau ujian. Nilai yang 

mereka peroleh melalui ulangan ataupun ujian itu merupakan prestasi dari hasil 

belajar peserta didik. 

Kemampuan intelektual, kecerdasan, ketekunan dan keuletan peserta didik 

dapat menentukan keberhasilannya dalam memperoleh prestasi. Untuk mengetahui 

prestasi belajar perlu diadakan evaluasi-evaluasi dengan berbagai tahap, seperti 

ulangan harian, semester, dan ujian akhir. Kesemua itu bertujuan untuk mengetahui 

prestasi yang diperoleh peserta didik dalam proses belajar mengajar berlangsung. Jadi 

prestasi dapat diartikan hasil yang diperoleh karena adanya aktifitas belajar yang 

dilakukan. 

Menurut WS Winkel prestasi adalah “hasil usaha yang dilakukan dengan 

susah payah dengan segala keuletan dan kemampuan yang didapati dari hasil belajar 

yang membentuk nilai dituangkan dalam raport”.
27

 Sedangkan menurut HS. Sastra 

Carita, “Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dan belajar adalah berusaha supaya 

mendapatkan suatu kepandaian”.
28

 

Prestasi belajar adalah kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berpikir, 

merasa dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna jika memenuhi 3 aspek yaitu 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Sebaiknya dikatakan prestasi belajar kurang 
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memuaskan jika seseorang belum mampu memenuhi target dalam ketiga kreteria 

tersebut”.
29

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan prestasi adalah hasil yang telah dicapai berdasarkan apa yang 

telah dilakukan dan dikerjakan menurut kemampuan masing-masing. Dalam memberi 

definisi atau bahan mengenai belajar, seseorang akan mengartikan bahwa belajar 

merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok anak-anak disuatu tempat 

yang diajarkan oleh seorang guru. Dalam hal ini yang dimaksud belajar berarti usaha 

mengubah tingkah laku. Jadi belajar akan membawa suatu perubahan individu-

individu belajar. Perubahan tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu 

pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga 

diri, minat bakat, watak, dan penyesuaian diri. 

Keberhasilan belajar yang baik merupakan harapan semua siswa setelah 

mengikuti kegiatan belajar. Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang 

menghasilkan sesuatu usaha kegiatan belajar, dan belajar itu sendiri merupakan 

situasi dalam proses perkembangan dirinya untuk mencapai tujuan. Prestasi belajar 

yang dicapai peserta didik setelah mengikuti proses belajar yang diukur hasil nilai 

siswa yang berdasarkan evaluasi. 

Untuk mengetahui keberhasilan guru dalam melaksanakan tugasnya, guru 

harus mengadakan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan. Evaluasi 

terhadap program belajar mengajar dimaksudkan untuk mengetahui tinggi rendahnya 
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keberhasilan belajar siswa dan sebagai umpan balik bagi kemampuan pengajaran 

yang optimal. Keberhasilan belajar siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar 

biasa disebut prestasi belajar. Hal ini selaras dengan pendapat Suharsimi Arikunto 

yang mengartikan prsetasi siswa sebagai tingkat pencapaian selama mengikuti 

program.  

Setiap manusia dalam hidupnya memiliki tujuan, begitu pula dengan dunia 

pendidikan, melalui proses belajar mengajar yang dilaksanakan secara terencana, 

diharapkan akan dapat mencapai prestasi belajar peserta didik yang baik. Secara 

etimologi, peserta tidak terlepas dari konsep belajar secara umum. 

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi  Prestasi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar seseoarang, ada yang 

bersifat positif yaitu pengaruh yang menyebabkan keberhasilan belajar, adapun 

pengaruh yang negatif yaitu pengaruh yang menyebabkan hambatan seseorang. 

Mengusahakan agar peserta didik dapat meningkatkan cara bertingkah laku yang baru 

berkat pengalaman dan latihan-latihan yang sudah tentu dalam penguasaannya pun 

juga akan mengalami gangguan yang siap menghalanginya. 

Adapun gangguan yang sering di hadapi peserta didik dalam meraih suatu 

prestasi belajar itu pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor antara lain : 

a. Faktor yang bersumber dari diri sendiri 

b. Faktor dari lingkungan sekolah 

c. Faktor dari lingkungan keluarga 
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d. Faktor dari lingkungan masyarakat.
30

  

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Faktor yang bersumber dari diri sendiri. 

Yaitu faktor internal yang sifatnya dari kondisi individu orang yang bersangkutan, hal 

ini dapat berupa : 

1) Tidak mempunyai tujuan belajar yang jelas. 

2) Kurangnya minat terhadap bahan pelajaran. 

3) Kesehatan sering terganggu 

4) Kecakapan mengikuti pelajaran yang rendah 

5) Kebiasaan belajar yang buruk 

6) Kurangnya penguasaan bahasa.
31

 

 

Dengan demikian kondisi individu sangat mempengaruhi tingkah laku hasil 

prestasi belajar yang dicapai, banyak dijumpai dalam kegiatan belajar perserta didik 

yang menyebabkan mereka kurang mencapai hasil belajar yang diharapkan. 

b. Faktor Dari Lingkungan Sekolah 

Dimana lingkungan yang kurang memadai atau kurang terkoordinir dengan 

baik akan mengakibatkan kondisi keberhasilan peserta didik dalam belajar juga 

terhambat. Hambatan yang datang dari sekolah diantaranya : 

1) Cara guru memberikan pelajaran 

2) Kurangnya bahan bacaan 

3) Kurangnya alat-alat (tulis dan peraga) 

4) Bahan pelajaran tidak sesuai dengan kemampuan siswa 

5) Penyelenggaraan pelajaran yang terlalu padat.
32
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c. Faktor Dari Lingkungan Keluarga 

Keluarga adalah tempat berlangsungnya pendidikan yang pertama sebelum 

anak mengenal sekolah dan masyarakat, oleh karena itu orang tua sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan anak, sehingga pendidikan yang pertama dan utama dalam 

keluarga, orang tua harus menyadari dan mengetahui bahwa tujuan akhir pendidikan 

adalah anak dapat berdiri sendiri dengan hasil prestasi yang baik. Faktor yang 

termasuk dalam lingkungan keluarga tersebut adalah : 

1) Masalah kemampuan ekonomi, keterbatasan waktu sehingga tidak cukup 

waktu yang digunakan untuk memperhatikan peserta didik karena sibuk 

mencari nafkah demi terpenuhnya kebutuhan pokok kehidupan. 

2) Masalah Broken Home (Peserta didik yang mengalalami patah hati baik dari 

keluarga yang bercerai atau keluarga yang selalu bertengkar dan tidak pernah 

memberi contoh yang baik). 

3) Bertamu dan menerima tamu (kegiatan anak bermain) 

4) Kurangnya kontrol (kendali) orang tua.
33

 

 

d. Faktor dari lingkungan masyarakat 

Pendidikan di masyarakat dapat dikatakan pendidikan tidak langsung, yang 

dilaksanakan secara tidak sabar baik oleh masyarakat maupun oleh anak didik sendiri. 

Lembaga masyarakat turut membentuk perkembangan jiwa anak sebagai usaha 

membentuk sikap sosial, keagamaan serta menambah ilmu pengetahuan. Yang 

termasuk dalam faktor lingkungan masyarakat ini adalah : 

1) Gangguan dari jenis kelamin lain 

2) Bekerja disamping belajar 

3) Aktif berorganisasi 

4) Tidak dapat mengatur waktu 

5) Tidak mempunyai teman belajar bersama.
34
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Lebih lanjut di tegaskan pula faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar adalah sebagai berikut : 

a. Faktor Eksogen : Faktor ini ada dua macam yaitu sosial dan faktor non sosial. 

b. Faktor endogen : faktor ini dalam diri anak, faktor ini ada dua macam 

fisiologis dan psikologis.
35

 

Faktor eksogen atau dari luar anak yang sosialnya adalah terjadi karena 

hubungan manusia dengan manusia, yaitu anak didik dengan guru, sedangkan faktor 

yang bersifat non sosial adalah di karenakan tempat belajar kurang mempunyai 

persyaratan kesehatan, yang meliputi keadaan bangunan, fasilitas, iklim dan lain-lain. 

Faktor yang berasal dari dalam diri anak yaitu fisik anak cacat, penglihatan kurang, 

pendengaran kurang, sering terganggu kesehatan. Faktor psikologis yang 

mepengaruhi prestasi belajar adalah intelegensi, minat, ingatan, tanggapan, perhatian 

dan aktivitas belajar. 

Berdasarkan dari kutipan di atas bahwa faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar peserta didik dari pihak peserta didik itu sendiri baik intelegensi, sikap dan 

kreativitasnya pada sisi metode mata pelajaran yang harus sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai kemudian dari pihak pengajar yang harus sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai kemudian dari pihak pengajar atau pihak penilai bahkan alat penilai 

yang kemudian baik atau tidaknya, inipun sangat mempengaruhi prestasi belajar 

peserta didik. 
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Adapun faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi prestasi belajar peserta 

didik adalah : 

a. Faktor internal, ialah faktor yang timbul dalam diri anak itu sendiri seperti 

kesehatan, rasa aman, kemampuan, minat dan sebagainya. 

b. Faktor eksternal, ialah faktor yang datang dari luar sianak seperti kebersihan 

rumah, udara panas, lingkungan dan sebagainya.
36

 

Faktor eksternal yang bersifat fisik antara lain keadaan rumah, lokasi ruang 

belajar, keadaan ruang belajar, dan keadaan gedung sekolah.  

Faktor eksternal yang bersifat non fisik ialah : 

a) Yang datang dari sekolah meliputi : interaksi guru dan murid penyajian, 

hubungan antara murid standar pelajaran di atas ukuran, media pendidikan, 

kurikulum, keadaan gedung, waktu sekolah, pelaksanaan disiplin, metode 

belajar dan tugas rumah. 

b) Yang datang dari masyarakat diantaranya : media masa, teman bergaul,  

kegiatan lain dan cara hidup lingkungan. 

c) Yang datang dari keluarga, cara mendidik, suasana keluarga, pengertian orang 

tua, keadaan sosial ekonomi keluarga dan latar belakang kebudayaan.   

Dari keterangan di atas ternyata faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

peserta didik sangat komplek, baik yang akan datang dari diri anak itu sendiri, bahkan 

latar belakang lingkungan keluarga turut mempengaruhinya, sehingga dengan sendiri 
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berbagai macam faktor yang mempengaruhi tersebut akan berpengaruh langsung bagi 

peserta didik dalam tugas menuntut ilmu. 

3. Kriteria Prestasi Belajar 

Mengetahui prestasi belajar anak kepentingan membina anak adalah satu hal 

penting. Bagi seseorang guru mengetahui prestasi belajar siswa sangat penting, hal ini 

mengingat perbedaan individual yang ada pada siswa. Konsekuensi logis dari 

perbedaan itu maka prestasi belajar yang dapat diperoleh siswa bervariasi, sesuai 

dengan kemampuan masing-masing. Dengan mengetahui prestasi belajar siswa, guru 

dapat melihat sampai sejauh manakah tujuan dirumuskan sebelumnya yang 

terealisasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto : 

a. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran, pengukuran 

bersifat kuantitatif. 

b. Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran 

baik atu buruk, penilaian ini bersifat kualitatif.
37

 

Sedangkan menurut W.S Winkel untuk hasil belajar dapat digunakan dua 

teknik yaitu : 

1. Tes sumatif (untuk menentukan angka kemajuan murid) misalkan pada tes 

ulangan selama semesteran berjalan, tes pada ulangan akhir semester, tes ujian pada 

akhir jenjang pendidikan sekolah tertutup. 

2. Tes formatif yang terutama berfungsi untuk membantu murid dan guru 

mengetahui dalam segi-segi apa murid mengalami kesulitan, sehingga proses belajar 

                                                           
37

 Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h. 56 



60 
 

mengajar dan perbaikan, misalnya pada tes akhir unit bahan, tes latihan dalam kelas, 

serta pekerjaan rumah.
38

 

Sedangkan menurut Ngalim Purwanto adalah sebagai berikut : 

1. Cara kwantitatif (penilaian dalam bentuk angka) seperti : 60, 70, 75,85, dan 

sebagainya 

2. Cara kwalitatif (bentuk pernyataan) seperti : baik, buruk, sedang, kurang, dan 

sebagainya.
39

  

Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar dapat dikatakan berhasil, setiap 

guru memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filsafatnya, namun untuk 

menyamakan persepsi sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat 

ini yang telah disempurnakan, antara lain suatu proses belajar mengajar tentang suatu 

bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila tujuan intruksional khusus (TIK) nya 

dapat tercapai. Seorang pendidikan yang memberikan pengajaran dengan ilmu agama 

islam di lembaga pendidikan. 

E. Pengertian Akidah dan Akhlak 

1. Akidah dan Akhlak 

 Akidah adalah kata sifat dalam bahasa Arab, al-„aqidah artinya keyakinan. 

Kata ini, berakar dari „aqada-ya'qidu, yang berarti menyimpulkan, mengikatkan tali, 

dan mengadakan perjanjian. Kata aqidah sama pengertiannya dengan ikt Menurut 

Jamil Salibi, sepadan dengan kata dogma dalam bahasa inggris dan bahasa latin. 
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Dengan demikian, kata aqidah merupakan aspek yang sangat fundamental dalam 

Islam dan berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib.  

 Akhlak juga berasal dari bahasa arab, secara etimologi berasal dari kata 

“khalaqa” (khuluqun) berarti perangai, tabiat, adab. Juga “khalqun” yang berarti 

kejadian, buatan atau ciptaan. Jadi akhlak itu sama dengan budi pekerti, watak, tabiat, 

atau sistem perilaku. Akhlak secara kebahasaan seperti baik dan buruk, jadi orang 

yang berakhlak adalah orang yang berperilaku positif. Seperti dijelaskan dalam Al-

Qur‟an surat Al-Qolam ayat 4  Allh SWT berfirman : 

     

Artinya :” Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”40
 

Akhlak terjadi melalui suatu konsep atau pengertian tentang apa dan bagaimana 

sebaiknya budi pekerti terwujud. Jadi akhlak yang baik adalah perilaku atau budi 

pekerti yang realitasnya diambil dari nilai-nilai iman ( aqidah), dan syariah.  

Dari pengertian aqidah dan akhlak diatas, maka keduanya tidak dapat 

dipisahkan, karena satu dan lainnya saling terkait dan melengkapi. Maka 

pembelajaran akidah akhlak adalah upaya dasar dan terencana dalam menyiapkan 

anak untuk mengenal, dan mengimani Allah SWT serta merealisasikan dalam 
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kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, pengamalan, 

keteladanan dan pembiasaan.  

“ Adapun aspek-aspek pembelajaran meliputi :  

1. Aspek aqidah, aspek ini meliputi : kebenaran aqidah Islam, hubungan aqidah 

akhlak, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir, 

meyakini kebenaran Al-Qur‟an, mempercayai hubungan usaha dan doa.  

2. Aspek akhlak, aspek ini meliputi beradab (berakhlak) secara Islami dalam 

bermusyawarah untuk membangun demokrasi, berakhlak terpuji kepada 

orang tua dan guru. 

3. Aspek keteladanan, aspek ini terambil dari apresiasi keteladan perilaku     

     Rasulullah SAW dan para sahabat dengan landasan argumen yang kuat”.
41

 

 

Pembelajaran aqidah akhlak bertujuan menumbuhkan keimanan anak didik yang 

diwujudkan dalam akhlak yang terpuji. Melalui pengetahuan, pengamalan sehingga 

dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta berakahlak 

mulia dalam kehidupan. 

2. Macam-macam Akidah dan Akhlak 

a. Akidah  

Aqidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang 

pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-qu‟ran mengajarkan akidah tauhid 

kepada kita yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah SWT yang satu yang tidak 

pernah tidur dan tidak beranak-pinak. Percaya kepada Allah SWT adalah salah satu 

butir rukun iman yang pertama. Orang yang tidak percaya terhadap rukun iman 

disebut sebagai orang-orang kafir.  
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Macam-macam aqidah Yaitu :  

1) Ma‟rifat kepada Allah SWT  

Ma‟rifat dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang tinggi. 

Juga ma‟rifat dengan bukti-bukti wujud atau adanya. Serta kenyataan sifat 

keagunganya dalam alam semesta atau di dunia ini.  

Ma‟rifat kepada Allah SWT yang akan memancarkan berbagai perasaan yang 

baik dan dapat dibina diatasnya semangat untuk menuju kearah perbaikan. Ma‟rifat 

ini dapat pula memberikan didikan kepada hati untuk senantiasa menyelidiki dan 

meneliti mana-mana salah atau tercela, malah dapat menumbuhkan kemauan untuk 

mencari keluhuran kemuliaan dan ketinggian budi dan akhlak dan sebaliknya juga 

menyuruh seseorang untuk menghindarkan diri dari amal perbuatan yang hina, rendah 

dan tidak berharga sedikitpun.  

2) Ma‟rifat kepada Malaikat 

Demikian kekuatan-kekuatan kebaikan yang terkandung didalamnya yakni 

berbentuk malaikat, juga kekuatan-kekuatan jahat yang berbentuk iblis dan sekalian 

tentaranya dari golongan syetan. Selain itu ma‟rifat dengan apa yang ada didalam 

alam yang lain seperti jin dan ruh.  

Ma‟rifat kepada malaikat hal ini dapat mengajak hari sendiri untuk mencontoh 

dan meniru perilaku mereka serba baik dan terpuji itu, dan juga tolong dengan 

mereka untuk  mencapai yang hak dan luhur. Selain itu mengajak pula untuk 

memperoleh penjagaan yang sempurna. Sehingga tidak satupun yang timbul dari 
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manusia itu melainkan yang baik-baik dan segala tindakanyapun tidak akan ditujukan 

melainkan untuk tujuan dan maksud yang mulia.  

3) Ma‟rifat kepada kitab-kitab  

Kitab-kitab Allah SWT yang diturunkan oleh-Nya kepada para rasul. 

Kepentingannya ialah dijadikan sebagai batas untuk mengetahui antara yang hak 

dengan yang bathil, yang baik, dan yang jelek, yang halal dan yang haram.  

Ini adalah ma‟rifat  yang memberikan arah untuk menempuh jalan yang lurus , 

bijaksana dan diridhoi oleh Allah SWT yang sudah digariskan, agar setiap manusia 

itu mentaatinya. Sebab dengan melalui jalan inilah maka seseorang itu sampai kearah 

kesempurnaan yang hakiki, baik dalam segi kebendaan atau segi kerohanian dan 

akhlak.  

4) Ma‟rifat kepada Nabi dan Rasul  

Nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi pembimbing menuju 

kearah petunjuk dan pemimpin seluruh makhluk guna menuju kepada yang hak.  

Ma‟rifat kepada rasul yaitu agar setiap manusia mengikuti jejak langkahnya, 

memperhias diri dengan meniru akhlak para rasul itu. Selain itu bersabar dan tabah 

hati dalam mencontoh sepak terjang beliau itu. Sebab sudah jelas tindak langkahnya 

para rasul itu mencerminkan suatu teladan yang tinggi nilainya dan yang bermutu 

baik sekali. Bahkan itu yang merupakan kehidupan yang suci dan bersih yang 

dikehendaki oleh Allah SWT agar  dimiliki oleh seluruh umat manusia.  

5) Ma‟rifat kepada hari akhir  
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Peristiwa ini seperti kebangkitan dari kubur atau kehidupan sesudah 

mati, memperoleh balasan pahala atau siksa, surga atau neraka sesuai dengan 

amal perbuatannya. Hari akhir  ini akan menjadi pembangkit yang terkuat 

untuk mengajak manusia itu untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan 

keburukan.  

6) Ma‟rifat kepada takdir  

Yaitu landasan berjalannya peraturan-peraturan segala apa yang ada di alam 

semesta ini, baik dalam ciptaan atau cara mengaturnya. Takdir ini akan memberikan 

bekal kekuatan dan kesanggupan kepada seseorang untuk menaggulangi segala 

macam rintangan, siksaan, kesengsaraan dan kesukaran. Sementara itu akan dianggap 

kecil sajalah segala penghalang dan cobaan, sekalipun bagaimana juga hebat dan 

dahsyatnya.
42

 

Dengan demikian sebagaimana dijelaskan diatas tampak dengan jelas bahwa 

akidah itu yang utamanya memberikan didikan yang baik dan menempuh jalan 

kehidupan, mensucikan jiwa lalu mengarahkan kejurusan yang tertentu untuk 

mencapai puncak dari sifat-sifat yang tinggi dan luhur dan lebih utama lagi supaya 

diusahakan agar sampai kepada tingkatan ma‟rifat yang tertinggi.  

b. Akhlak  

Kita telah mengetahui bahwa akhlak Islam merupakan sistem moral yang 

berdasarkan Islam, yakni bertitik tolak dari akidah yang diwahyukan Allah kepada 

                                                           
42

  Sayyid Sabiq, Aqidah Islam, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 18-20 



66 
 

Nabi atau Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umatnya. Secara garis besar akhlak 

dapat digolongkan dalam dua kategori yaitu sebagai berikut: 

1) Akhlak Al-Karimah 

Akhlak Al-karimah atau akhlak yang mulia sangat amat jumlahnya, namun 

dilihat dari segi hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia, 

akhlak yang mulia itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

a) Akhlak Terhadap Allah 

Akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan 

selain Allah. Dia memiliki sifat-sifat terpuji demikian Agung sifat itu, yang 

jangankan manusia, malaikatpun tidak akan menjangkau hakekatnya. 

b) Akhlak terhadap Diri Sendiri 

Akhlak yang baik terhadap diri sendiri dapat diartikan menghargai, 

menghormati, menyayangi dan menjaga diri sendiri dengan sebaik-baiknya, karena 

sadar bahwa dirinya itu sebagai ciptaan dan amanah Allah yang harus 

dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Contohnya: Menghindari minuman 

yang beralkohol, menjaga kesucian jiwa, hidup sederhana serta jujur dan hindarkan 

perbuatan yang tercela. 

c) Akhlak terhadap sesama manusia 

Manusia adalah makhluk sosial yang kelanjutan eksistensinya secara 

fungsional dan optimal banyak bergantung pada orang lain, untuk itu, ia perlu 

bekerjasama dan saling tolong-menolong dengan orang lain. Islam menganjurkan 

berakhlak yang baik kepada saudara, Karena ia berjasa dalam ikut serta 
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mendewasakan kita, dan merupakan orang yang paling dekat dengan kita. Caranya 

dapat dilakukan dengan memuliakannya, memberikan bantuan, pertolongan dan 

menghargainya. 

2)   Akhlak Al-Mazmumah 

Akhlak Al-mazmumah (akhlak yang tercela) adalah sebagai lawan atau 

kebalikan dari akhlak yang baik sebagaimana tersebut di atas. Dalam ajaran Islam 

tetap membicarakan secara terperinci dengan tujuan agar dapat dipahami dengan 

benar, dan dapat diketahui cara-cara menjauhinya. 

Berdasarkan petunjuk ajaran Islam dijumpai berbagai macam akhlak yang 

tercela, di antaranya: 

a) Berbohong ialah memberikan atau menyampaikan informasi yang tidak sesuai 

dengan yang sebenarnya. 

b) Takabur (sombong) ialah merasa atau mengaku dirinya besar, tinggi, mulia, 

melebihi orang lain. Pendek kata merasa dirinya lebih hebat. 

c) Dengki ialah rasa atau sikap tidak senang atas kenikmatan yang diperoleh 

orang lain. 

d) Bakhil atau kikir ialah sukar baginya mengurangi sebagian dari apa yang 

dimilikinya itu untuk orang lain. 

Sebagaimana diuraikan di atas maka akhlak dalam wujud pengamalannya 

dibedakan menjadi dua: akhlak terpuji dan akhlak yang tercela. Jika sesuai dengan 

perintah Allah dan rasul-Nya yang kemudian melahirkan perbuatan yang baik, maka 

itulah yang dinamakan akhlak yang terpuji, sedangkan jika ia sesuai dengan apa yang 
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dilarang oleh Allah dan rasul-Nya dan melahirkan perbuatan-perbuatan yang buruk, 

maka itulah yang dinamakan akhlak yang tercela. 

 

3. Fungsi Akidah dan Akhlak 

Selain itu pembelajaran aqidah akhlak berfungsi untuk :  

a. Penanaman nilai ajaran Islam  

b. Pengembangan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT 

c. Penyesuaian mental anak terhadap lingkungan  

d. Perbaikan kesalahan-kesalahan  

e. Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif 

f. Pengajaran tentang informasi pengetahuan  

g. Penyaluran anak didik untuk pendidikan yang lebih tinggi. 

 Peranan pendidikan akhlak sebagai landasan sebagai pengembangan 

spiritual sangat penting. Asumsinya adalah jika pendidikan agama, salah satunya 

pelajaran aqidah yang dijadikan landasan pengembangan nilai spiritual dan akhlak 

dilakukan secara efektif, maka kehidupan masyarakat akan lebih baik. 




