
BAB II 

KAJIAN TOERI 

 

A. Konsep Teoretis 

1. Pengertian Tugas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa tugas adalah yang wajib 

dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawab seseorang; pekerjaan yang dibebankan.
10

 Tugas yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh guru Pendidikan 

Agama Islam dalam membina Akhlak siswa di SMKN Pertanian Provinsi Riau.  

Annisa Yulia menyatakan bahwa tugas adalah kewajiban atau suatu 

pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Dapat diartikan 

pula tugas adalah suatu pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan 

untuk dilakukan karena pekerjaan tersebut telah menjadi tanggung jawab 

dirinya.
11

 

Tugas menurut Srikandi Rahayu adalah wujud pertanggungjawaban 

individu ataupun organisasi. Selain tugas, ada status, fungsi dan peran menurut 

hirarki.
12

 Tugas juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan dan tanggung jawab 

seseorang. Pekerjaan yang dibebankan, sesuatu yang wajib dilakukan atau 

ditentukan untuk perintah agar melakukan sesuatu dalam jabatan tertentu. 

                                                 
10

 Depdiknas, loc.cit. 
11

 Annisa Yulia, tersedia di: http://annisayulia.blogspot.co.id/2012/11/tugas-wewenang-dan-

tanggung-jawab.html, diakses tanggal 05 Februari 2017. 
12

 Srikandi Rahayu, tersedia di: http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/08/seputar-

pengertian-tugas.html, diakses tanggal 05 Februari 2017 
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Contoh penerapan tugas dalam organisasi adalah adanya merupakan 

kegiatan yang telah direncanakan dalam sebuah organisasi. Tanpa organisasi 

tidak mungkin seseorang dapat melakukan pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud 

adalah disini adalah tugas atau perintah yang diberikan oleh atasan kepada 

bawahan sebagai tanggungjawab dalam suatu jabatan/ bidang dalam sebuah 

organisasi. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

pengertian tugas merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk 

sesuatu hal atau dalam suatu peristiwa atau bagian dari tugas utama yang harus 

dilakukan oleh seseorang dalam suatu pekerjaan. 

2. Pengertian Akhlak 

Akhlak merupakan segala sesuatu yang mencerminkan perbuatan baik 

dan buruk seseorang. Apabail seseorang selalu berbuat sesuai dengan aturan dan 

norma-norma yang berlaku, maka seseorang tersebut dapat dikatakan berakhlak 

yang baik. Begitu sebaliknya apabila seseorang selalu berbuat kejahatan, maka 

seseorang tersebut dapat dikatakan berahkhlai yang buruk atau tidak terpuji. 

Beni Ahmad Saebani menyantakan bahwa akhlak berasal dari bahasa 

Arab, yaitu jama’ dari kata “khuluqun” yang secara linguistik diartikan dengan 

budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab, 

dan tindakan.
13

 Adapun pengertian akhlak menurut ulama akhlak, antara lain 

sebagai berikut: 

                                                 
13

 Beni Ahmad Saebani, dkk, 2010, Ilmu Akhlak, Bandung: CV. Pustaka Setia, h. 13 
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a. Akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, 

terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia, lahir 

dan batin. 

b. Akhlak adalah pengetahuan yang memberikan pengertian baik dan 

buruk, ilmu yang mengatur pergaulan manusia dan menentukan tujuan 

mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan mereka. 

c. Imam Al-Ghazali dalam Ilya Ulumuddin menyatakan bahwa akhlak 

ialah daya kekuatan (sifat) yang tertanam dalam jiwa dan mendorong 

perbuatan-perbuatan spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. 

Jadi akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seorang dan 

secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan.
14

 

 

Ahmad Amin dalam Mawardi mendefinisikan akhlak sebagai ilmu yang 

menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang harus dilaksanakan oleh 

manusia, menjelaskan tujuan yang hendak dicapai oleh manusia dalam 

perbuatan mereka dan menunjukkan jalan lurus yang harus diperbuat.
15

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa akhlak merupakan 

sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam 

tingkah laku dan perbuatan. Jika tindakan spontan itu baik menurut pandangan 

akal dan agama, tindakan tersebut dinamakan akhlak yang baik. Sebaliknya, jika 

tindakan spontan itu jelek disebut akhlak yang jelek.  

3. Tugas Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak 

a. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam  

Guru adalah semua orang yang berwewenang dan bertanggung jawab 

terhadap pendidikan, murid-murid, baik secara individu maupun klasikal baik 

disekolah maupun diluar sekolah. Nurdin menyatakan guru merupakan tenaga 

profesional di bidang pendidikan yang tugasnya adalah mengajar. Oleh 

                                                 
14

 Rosihon Anwar, 2008, Akidah Akhlak, Bandung: CV. Pustaka Setia, h. 2016 
15

 Mawardi, 2010, Pendidikan Agama Islam, Pekanbaru: CV. Witra Irzani, h. 160 
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karena itu, guru dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualifikasi 

profesionalisme dalam bidang keguruan.
16

  

Daryanto menyatakan bahwa guru merupakan pendidik dan pengajar 

yang menyentuh kehidupan pribadi siswa, oleh siswa sering dijadikan tokoh 

teladan, bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Oleh sebab itu, guru 

seyogyanya memiliki perilaku dan kemampuan yang memadai untuk 

mengembangkan siswanya secara utuh. Untuk melaksanakan tugasnya secara 

baik sesuai dengan profesi yang dimilikinya, guru perlu menguasai berbagai 

ilmu sebagai kompetensi yang dimilikinya.
17

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa tugas guru selain 

mengajar, guru juga bertugas dan bertanggung jawab memberikan contoh, 

dan tauladan yang baik bagi siswanya. 

Uzer Usman menyatakan bahwa peranan guru dalam proses belajar 

mengajar adalah sebagai berikut: guru sebagai demonstrator, guru sebagai 

pengelola kelas, guru sebagai mediator, guru sebagai pembimbing, dan 

fasilitator dan guru sebagai evaluator.
18

 Hal senada Sukmadinata menyatakan 

bahwa dalam proses belajar mengajar guru mempunyai empat peran, yaitu 

penyampai pengetahuan, pelatih kemampuan, mitra belajar, dan pengarah 

atau pembinaan belajar.
19

 

                                                 
16

 Muhammad Nurdin, 2010, Kiat Menjadi Guru Profesional, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, h. 

161 
17

 Daryanto, 2010, Belajar dan Mengajar, Bandung: CV. Yrama Widya, h. 197 
18

 Uzer Usman, 2010, Menjadi Guru Profesional, Bandung: CV. Remaja Rosda Karya, h. 9 
19

 Sukmadinata, 2010, Kurikulum Teori dan Praktek, Bandung: CV. Remaja Rosda Karya, h. 
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa tugas guru dalam 

pembelajaran tidak terbatas dan penyampaian materi pembelajaran, tetapi 

lebih dari itu, guru harus membentuk kompetensi dan pribadi peserta didik 

agar menjadi lebih, sehingga tidak terjadi penyimpangan perilaku atau 

tindakan yang disiplin. 

 Menurut Sagala guru adalah tokoh yang paling banyak bergaul dan 

berinteraksi dengan para siswa dibandingkan dengan personel lainnya di 

sekolah. Guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan 

pelatihan, melakukan penelitian dan pengkajian, dan membuka komunikasi 

dengan masyarakat.
20

  

Guru merupakan pendidik yang menjadi tokoh, panutan dan 

identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu guru 

harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencangkup tanggung 

jawab, wibawa dan disiplin. Disiplin dimaksud bahwa guru harus mematuhi 

berbagai peraturan dan tata tertib secara konsisten, atas kesadaran 

professional, terutama dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dalam berbagai 

tindakan dan perilakunya.
21

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa seebagai 

pembimbing, guru harus berupaya membimbing dan mengarahkan perilaku 

peserta didik kearah yang positif, dan menunjang pembelajaran sebagai 

                                                 
20

 Syaiful Sagala, 2009, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, Bandung: 

Alfabeta, h. 6 
21

 E Mulyasa, 2010, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Meyenangkan, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 37-38 
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contoh atau teladan, guru harus memperlihatkan perilaku disiplin yang baik 

kepada peserta didik, karena bagaimana peserta didik akan berdisiplin kalau 

gurunya tidak menunjukkan sikap disiplin. 

b. Tugas Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak 

Tugas guru dalam proses pembelajaran sangat perlu sekali dan 

memang idealnya setiap guru menjalankan tugasnya hendaknya mengacu 

kepada kode etik guru sehingga pelaksanaan pedidikan di suatu sekolah dapat 

berjalan dengan baik. 

Pendidik adalah profil manusia yang setiap hari didengar 

perkataannya, dilihat dan mungkin ditiru akhlaknya oleh siswa-siswanya di 

sekolah. Oleh karena itu, seorang pendidik harus memenuhi syarat-syarat 

dalam pembinaan akhlak siswa, yaitu: 

1) Beriman kepada Allah dan beramal saleh 

2) Menjalankan ibadah dengan taat 

3) Memiliki sikap pengabdian yang tinggi kepada dunia pendidikan 

4) Ikhlas dalam menjalankan tugas pendidikan 

5) Menguasai ilmu yang diajarkan kepada anak didiknya 

6) Profesional dalam menjalankan tugasnya 

7) Tegas dan berwibawa dalam menghadapi masalah yang dihadapi 

siswa-siswanya.
22

 

 

Yatimin Abdullah menyatakan bahwa tugas guru Pendidikan Agama 

Islam dalam membinaan akhlak adalah mendidik, memelihara, membentuk, 

dan memberikan latihan mengenai akhlak dan kecerdasan berpikir baik yang 

berisifat formal maupun informal yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam. 

                                                 
22

 Hasan Basri, 2010, Ilmu Pendidikan Islam Jilid II, Bandung: Pustaka Setia, h. 93 
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Pada sistem pendidikan Islam ini khususnya memberikan pendidikan tentang 

akhlaqul karimah agar dapat mencerminkan kepribadian seorang siswa.
23

 

Sebagai seorang guru yang mempunyai kompetensi kepribadian yang 

baik, UU No. 14 Tahun 2015 menyebutkan guru harus: 1)  bertindak sesuai 

dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan, 2) menampilkan diri 

sebagai pribadi yang jujur, mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, 3) 

menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga 

menjadi guru, dan rasa percaya diri, dan 4) menjunjung tinggi kode etik 

profesi guru.
24

 

Al Kanani mengemukakan bahwa persyaratan seorang pendidik 

meliputi syarat-syarat pendidik berhubungan dengan pelajaran, dan syarat-

syarat ditengah para peserta didiknya antara lain:  

1. Pendidik hendaknya mengajar dengan niat mengharapkan ridha 

Allah.  

2. Pendidik hendaknya tidak menolak untuk mengajar peserta didik 

yang tidak mempunyai niat tulus dalam belajar.  

3. Pendidik hendaknya mencintai peserta didiknya seperti ia 

mencintai dirinya sendiri.  

4. Pendidik hendaknya memotivasi peserta didik  

5. Pendidik hendaknya menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang 

mudah dan berusaha agar peserta didiknya dapat memahami 

pelajaran.  

6. Pendidik hendaknya melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan agar pendidik 

selalu memperhatikan tingkat pemahaman siswanya dan 

pertambahan keilmuan yang diperolehnya. 

7. Pendidik hendaknya bersikap adil terhadap semua peserta didiknya. 

 

                                                 
23

 Yatimin Abdullah, 2007, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur’an, Jakarta: Amzah, h. 23 
24

 Abdul Majid, 2012, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, h. 93 
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Artinya: ”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan 

Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 

permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran.(Q.S. An-Nahal 90). 

8. Pendidik hendaknya berusaha membantu memenuhi kemaslahatan 

peserta didiknya, baik dengan kedudukan ataupun hartanya. 

9. Pendidik hendaknya terus memantau perkembangan peserta didik, 

baik intelektual maupun akhlaknya.
25

 

 

Menurut Tohirin, proses pembelajaran berlangsung melalui interaksi 

antara guru dan peserta didik (siswa) dalam situasi pengajaran yang bersifat 

edukatif. Melalui proses pembelajaran, siswa akan berkembang ke arah 

pembentukan manusia sebagaimana tersirat dalam tujuan pendidikan. Supaya 

pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, guru harus mampu 

mewujudkan proses pembelajaran dalam suasana kondusif.
26

 

Suryosubroto menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek 

kemampuan yang harus dikuasai dan dilakukan oleh guru dalam mengajar, 

kemampuan tersebut mencerminkan seorang guru yang berakhlak atau guru 

yang taat pada aturan sebagai seorang pengajar, yaitu:  

1) Kepribadian guru 

2) Metode yang dipilih 

3) Pola tingkah laku 

4) Kompetensi yang relevan.
27

 

 

                                                 
25

 Ramayulis dan Samsul Nizar, 2009, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, h. 

158-163 
26

 Tohirin, 2008, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, h. 177 
27

 Suryosubroto, 2009, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Wawasan Baru, Beberapa Metode 

Pendukung, dan Beberapa Komponen Layanan Khusus,  Jakarta: PT. Rineka Cipta, h. 11 
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Hamid Darmadi menjelaskan bahwa kemampuan dasar yang perlu 

dikembangkan seorang guru yang beretika adalah: 

1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2) Berjiwa pancasila 

3) Menghargai seni budaya sendiri 

4) Disiplin 

5) Kreatif dan inisiatif 

6) Memiliki gagasan yang baik 

7) Rendah hati dan terbuka 

8) Memiliki cinta kasih yang tinggi 

9) Tidak mudah putus asa 

10) Proaktif mencari IPTEK 

11) Inovatif.
28

 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa seorang guru 

harus memiliki kepribadian, guru yang mempunyai kepribadian yang baik 

berarti guru yang memiliki akhalak dan moral, serta guru yang taat pada 

aturan. Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan mengenai aturan guru terhadap 

peserta didik, maupun orang lain terdapat pada (Q. S. Ali-Imran, (3): 159) 

yaitu: 

                       

                          

            

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan 

tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

                                                 
28

 Hamid Darmadi, 2009, Kemampuan Dasar Mengajar (Landasan Konsep dan Implementasi), 

Bandung: Alfabeta, h. 47 
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menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali 

Imran: 159). 

 

Adapun tugas guru Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan akhlak 

adalah sebagai berikut: 

1) Korektor, dapat mengkoreksi perbauatan yang baik dan buruk agar 

anak didik memiliki kemampuan memilih yang terbaik bagi 

kehidupannya.  

2) Motivator yang mendorong anak didiknya untuk selalu berbuat baik 

atau berakhlak mulia. 

3) Pembimbing, yaitu membimbing dan membina anak didiknya ke 

arah kehidupan yang berakhlak, dan berkepribadian luhur sesuai 

dengan nilai-nilai ajaran Islam dan semua norma yang berlaku. 

4) Demonstrator, yaitu memberikan contoh dan tauladan yang baik 

kepada anak didiknya. 

5) Supervisor, yaitu membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis, 

serta mengawasi segala bentuk kegiatan dan perbuatan siswa.  

6) Evaluator, menilai semua perbuatan dan tingkah laku anak didik, 

baik di dalam kelas maupun diluar kelas.
29

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa apabila tugas guru 

Pendidikan Agama Islam itu terlaksana dengan baik maka akan melahirkan 

siswa yang memiliki akhlak dan perbuatan yang mulia.  

4. Faktor-fakor yang Mempengaruhi Tugas Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam Pembinaan Akhlak 
 

Hasan Basri menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerapan tugas guru Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan akhlak adalah 

sebagai berikut:
30

 

a. Jadwal atau Waktu dalam Pembinaan Akhlak Siswa 

Agar akhlak siswa dapat dibina dengan baik, dan tepat bertahan ketika 

mereka telah pulang dari sekolah, maka perlulah disusun jadwal dalam 

                                                 
29

 Hasan Basri, op.cit, h. 119-120 
30
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pembinaan akhlak siswa dan dilaksanakan dengan teratur. Setiap hari 

hendaknya ada bentuk-bentuk kegiatan yang mengarah pada pembentukan 

akhlak siswa. 

b. Terbatasnya Pengawasan Pihak Sekolah 

Dalam proses belajar mengajar, guru tidak hanya bertugas untuk 

mendorong, membimbing, dan memberikan fasilitas belajar bagi siswa. Akan 

tetapi guru mempunya tanggung jawab untuk membantu proses 

perkembangan siswa, termasuk perkembangan akhlak siswa. 

c. Sikap dan Perilaku Siswa yang Beragam 

Keberagaman sikap dan prilaku yang dimiliki siswa di sekolah, jika 

tidak dibekali dan dibina dengan akhlak yang baik, maka akan banyak 

melahirkan siswa dengan akhlak yang kurang baik. Siswa yang terbiasa 

ditinggal dilingkungan sosial kurang baik, bisa saja mempengaruhi siswa 

yang tinggal dilingkungan baik. 

d. Pergaulan Siswa yang Kurang Dapat Dikontrol 

Teman pergaulan memiliki peran dan pengaruh besar dalam 

perkembangan akhlak siswa, sebab teman mampu membentuk prinsip dan 

pemahaman yang tidak bisa dilakukan kedua orang tua. Bagaimanapun 

lingkungan sekolah khususnya guru dan orang tua siswa memberikan 

pembinaan yang baik, jika mereka berada pada lingkungan pergaulan yang 

salah, maka akan berpengaruh terhadap akhlak siswa. 
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e. Tingkat Kesadaran Siswa untuk Mengikuti Kegiatan yang Diwajibkan 

oleh Sekolah 

 

Kurangnya kesadaran siswa untuk mengikuti kegiatan yang diwajibkan 

oleh sekolah merupakan salah satu bentuk dari kesadaran mental, dimana 

siswa bersangkutan tahu betul dengan sikap dan perbuatan yang mereka 

lakukan, karena kesadaran mereka masih berada pada kesadaran yang paling 

halus dan paling sadar. Oleh karena itu, kurangnya kesadaran siswa masih 

dapat dibina dengan baik.  

f. Sarana dan Prasarana yang Kurang Mendukung 

Sarana dan prasarana merupakan komponen pokok yang sangat penting 

guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan, tanpa sarana 

dan prasarana yang memadai pendidikan tidak akan memberikan hasil yang 

maksimal. 

g. Maraknya Perkembangan Informasi Zaman Sekarang 

Maraknya perkembangan informasi zaman sekarang, sangat 

berpengaruh terhadap akhlak siswa terutama perkembangan media elektronik 

dan cetak. Kedua media ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan, tingkah 

laku dan kepribadian anak. Kalau orang tua tidak berhati-hati dan waspada 

terhadap kedua media ini. Tidak jarang anak-anak akan tumbuh sebagaimana 

yang diperoleh dari kedua media ini. 

Selain itu, kurikulum Pendidikan Agama Islam di setiap jenjang 

pendidikan harus mengarah pada pembentukan akhlak dan spritual anak, agar 

anak dapat membentengi dirinya dari segala pengaruh yang dapat 

menjerumuskan mereka ke alam yang penuh kehinaan.  



 21 

B. Penelitian yang Relevan 

Penulis akan memaparkan penelitian lain yang ada relevansinya dengan judul 

penelitian ini, judul dari penelitian penulis adalah “Penerapan tugas Guru Pendidikan 

Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Siswa di SMKN Pertanian Provinsi Riau”. 

1. Penelitian Khoirun Nisya Harahap pada tahun 2005 dengan judul: “Strategi Guru 

Dalam Membentuk Siswa yang Berakhlak dan Bermoral di MTs As-Syafi`iyah 

Duri  Kecamatan Mandau”. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah strategi guru 

dalam membentuk siswa yang berakhlak dan bermoral tergolong cukup baik. Hal 

ini ditunjukkan dengan angka persentase 56%-75%.
31

 Perbedaan penelitian 

penulis dengan Khoirun Nisya adalah Khoirun Nisya meneliti tentang strategi 

guru dalam membentuk akhlak dan moral siswa, sedangkan penulis meneliti 

tentang pembinaan akhlak siswa. 

2. Jurnal Futicha Turisqoh pada tahun 2009 dengan judul: Peranan Orangtua 

Terhadap Akhlak Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam”.  Kesimpulan 

penelitian ini adalah : 1). Peranan orang tua dalam pendidikan akhlak anak adalah 

dengan cara memberikan contoh peneladanan, arahan, serta perintah berakhlak 

yang baik yaitu dengan memberikan contoh bagaimana bertutur kata dan bersikap. 

2) Perspektif pendidikan Islam tentang akhlak anak didasarkan pada sabda 

Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan 

fitrah, dan pendidikan orang tualah yang menentukan akhlak anak selanjutnya. 3). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan akhlak anak adalah: kondisi 

                                                 
31
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lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
32

 Perbedaan penelitian penulis 

dengan jurnal Futicha Turisqoh adalah penelitian yang penulis lakukan tentang 

pembinaan akhlak siswa di tingkat SMK, sedangkan jurnal Futicha Turisqoh 

meneliti tentang Peranan Orangtua Terhadap Akhlak Anak. 

3. Jurnal Henni Purwaningrum pada tahun 2015 dengan judul: “Peran Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak Siswa di SMP Islam 

Ngadirejo Tahun Pelajaran 2014/2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) 

usaha-usaha yang dilakukan yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam 

di SMP Islam Ngadirejo dilaksanakan secara intensif setiap hari dan setiap 

minggunya, seperti upaya Sholat Dhuhur Berjama‟ah, SPQ (Sekolah Pendidikan 

Al-Qur‟an), Mujahadah. 2) Metode pembinaan akhlak siswa yang dilakukan guru 

yaitu ceramah, pembiasaan, konseling dan hukuman.
 33

 Perbedaan penelitian 

penulis dengan jurnal Henni Purwaningrum adalah penelitian yang penulis 

lakukan tentang pembinaan akhlak siswa di tingkat SMK, sedangkan penelitian 

Henni Purwaningrum meneliti tentang pembinaan akhlak siswa di tingkat SMP. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan 

batasan-batasan terhadap kerangka teoritis dan merupakan gambaran dan peneliti 

mengenai konsep teoritis yang dipaparkan. Adapun indikator yang digunakan untuk 

melihat penerapan tugas guru Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan akhlak 

siswa di SMKN Pertanian Provinsi Riau adalah: 
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1. Guru mengkoreksi segala bentuk perbuatan siswa; 

2. Guru mendorong siswa untuk selalu berkata jujur atau tidak berbohong; 

3. Guru mendorong siswa untuk selalu berkata sopan atau tidak kasar pada guru; 

4. Guru mendorong siswa untuk selalu berkata sopan atau tidak kasar pada sesama 

siswa; 

5. Guru mengarahkan siswa untuk selalu berpakaian yang sopan dan menutup 

aurat; 

6. Guru memberikan contoh cara berbicara yang sopan pada orang yang lebih tua; 

7. Guru memberikan contoh cara berbicara yang sopan pada teman sebaya; 

8. Guru memberikan contoh cara berbicara yang sopan pada orang yang lebih 

muda; 

9. Guru selalu mengawasi segala bentuk perbuatan siswa di sekolah; 

10. Guru mengajak siswa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, 

seperti membuang sampah pada tempatnya; 

11. Guru membuat lembar penilaian terhadap perkembangan akhlak siswa di 

sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 


